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ISPANIJOS POLITINĖS PARTIJOS

į

Premįeras rengiasi pravesti laisvus 
rtnkhmis, dviejų parlamentų rūmus

MADRIDAS, Ispanija.— Ispanijos premjeras Arias Navarro 
pareiškė krašto gyventojams, kad vadovaujama vyriausybė pla
nuoja sugrąžinti krašto gyventojams pagrinddines žmogaus teises 
ir palaipsniui iš diktatūros pereiti į demokratinę krašto valymo 

"sistemą. Dabartinė vyriausybė neleis politiniems stremistams 
sauvauliauti, ard^į tvarkos, bet yra numačiusi įstatymus, grą
žinančios politinėms partijoms laisvę - skelbti savo partijos pro
gramas ir dalyvauti krašto reikalų tvarkyme. Dabartinė vy
riausybė, gražinusi pagrinddines žmonių teises, planuoja įvesti 
dviejų rūmų parlamentą,.kurio atstovus laisvai ir demokratiškai 
rinks krašto gyventojai.

*- Kalbą pasakė skirtam , 
- ■' L. parlamentui N..
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Premjeras Navarro savo vy
riausybės programinę kalbą pa
sakė, dabar veikiančiam Ispani
jos parlamentui. Kaip premje
ras, taip ir parlamento nariai ži
no, kad dabartinis “parlamen
tas’ neatstovauja krašto gyven
tojų valios, nes jis nebuvo gy
ventojų rinktąs. Dabartinius 
“parlamento” ųarius parinko 
gen. Franko-vyriausybė, kad ga
lėtų jam patarti, kaip geriau 

N1- kraštą. :

is viso PASAULIO

LONDONAS. — Britų laik
raštis Sunday paskelbė vardais 
du Sovietų ambasados valdinin
kus Londone, kurie^yra po diplo
matine priedanga kariški šnipai, 
yienas iŠ jų yra asmuo, .kurio 
pareiga prižiūrėti sovietų slapto
sios policijos agentus Londone.

WASHINGTON AS. — Jung
tinių Valstybių Aukščiausias 
Teismas 6 balsais prieš 2 nutarė, 
kad policijaNr feder aliniai, agen-
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kraštas turės poli tinę laisvę vo
kiančios konstitucijos ribose. 
Arias Navarro nėra pasiryžęs 
duoti laisvę iiems politikams, k|- 
rie nepripažins ?ir megerbs va- 
kiancių-įste-pymų.

Pintim lėilėn' teks * paruošti 
naują ririkiminį įstatyrfų, ku
ris leis platiems krašto gyven
tojų sluoksniams dalyvauti rih- 
kiniuose. > '' *
duos (įidesnę laisvę spaū 
dabos, , kad nebūtų ’ šmeižiamos 
vedančios' institucijos.

Rengiasi pravesti mokesčių 
reformą

Premjeras' yra pasiryžęs pra
vesti naują mokesčių reformą, 
nes kiekvienam aišku, kad dabar-" 
tinė reforma buvo naudinga tik
tai mažai privilegijuotų'žmonių 
grupei it skriaudė Arašto gyven
tojų daugumą. '

Vyriausybė jau'pradėjo ruoš
ti įstatymus, kurie tvarkys su
sirinkimų, spaudos ir žodžio lais
vę. Vyriausybė leis visoms po- 

- litinėms grupėms , dėstyti savo 
programas, bet kiekviena gru
pė privalės prisilaikyti nustaty
tos tvarkos.

Ispanijos karalius Juan Carlos 
yra pasiryžęs demokratinti visą 
kraštą, bet jis nenori, kad pra
dėtų sauvaliauti kraštutiniai kai
rieji Arba dešinieji.
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KONGRESO NUTARIMAS JMAŽINA 
ANGOUEČIU RYŽTA lOVOTI

Atstovų rūmai nekreipė dėmesio| prezidento
Fordo platų aiškinimą apie įvykins Angoloje

WASHINGTON, D. C. — Kongreso atstovai skaitė ilgą f“ 
faktus primenantį prezidento Fordo laišką,x|et jie nekreipė dė
mesio į jo prašymus ir patarimus. i-

. Prezidentas prašė leisti vy
riausybei teikti pagalbą už savo 
krašto laisvę ir nepriklausomy
bę kovojantiems angoliečiams, 
bet kongreso atstovai, 323 bal
sais prieš 99, atmetė prezidento 
prašymą ir uždraudė duoti bet 
kokią karišką paramą kovojan
tiems angoliečiams.

Kongreso atstovai bijo, kad 
parama kovojantiems angolie
čiams netrauktų JAV į tokį patį 
karą, į kurį jos buvo įtrauktos 
Vietname. ’

Kanados moterys

ti. Sėja Kazachstane, 
o piauna Amerikoje
PEIPINGAS. —Kinija, kuri 

pereitais 1975 m. nusiėmė nuo 
laukų labai gerą ir gąusų javų 
sutartį su JAV nemažiau mė
nesinis Kinijoje spausdinamas 
žurnalas Liaudies Literatūra 
juokaudamas rašo, kad Krem
liaus bosai Surado išeitį: jie ja
vus sėja Kazachstane, bet piaU- 
na Amerikoje.

Esą, Maskva teisinasi, kad 
blogas derlius įvyko dėl blogo 
oro, bet pasirašė javų pirkimo
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tpje ir be varanto, nors ir 
ų'Jaiko varantui gauti. Vi- 

valdiniiMcui reikalinga, 
Dą jūj^tipagįįstą įtarimą, kad 
^areštuojamas asmua yra pa- 

s ‘ nusikaitimą. Aukščiau- 
Įąs Teisęias, tačjau "pabrėžia, 
tad tas fŪitaripiaA liečia tik vie- 
sgs vietok Policijai be varan- 
ų įeiti į privačius namus ir areš

tuoti asmenį be varanto, Teis- 
rtfas dar turės padaryti nutari-

MADRIDAS. — Ispanijos val
stybės taryba paskelbė, kad nau
jo parlamento rinkimai atidė
ti iri nuskirti 1977 metų birželio 
30 diehai, kad būtų užtektinai 
lailio reformuoti rinkimų įstaty
mus. Valstybės taryba yra ka
raliaus ' Juan Carlos vyriausias 
patarėjas ir Juan Carlos jos pa
prašė rinkimus atidėti.

SINGAPORE. — Philipinų 
prezidentas Ferdinand Marcos ir 
Singapore premjeras Lee Luan 
Yew diskutavo galimybę, kad 
Jungtinių Valstybių karo laivai 
naudotųsi britų laivyno įrengi
mais Singapore salos šiaurinė
je pusėje. Britanijos karinė ro
lė Singapore saloje baigiasi atei
nančio kovo 31 dieną. Prane
šama, kad Lee nori suteikti JAV 
karo laivams naudotis baze, jei 
juos pakvies Naujoji Zelandija, 
kori yra likusi paskutine iš pen
kių valstybių, turinti Singapore 
savo karinę jėgą, kai Britai 
galutinai 'išsikraustys. Kitos 
pasitraukusios keturios valsty
bės yra Australija, Britanija, 
Malaysia ir Singapore.

Komunistams priešinasi 
89% gyventojų

?' Prezidentas savo laiške kon
gresui nurodė, kad 80%. ango- 
liečių yra priešinga-komunistų 
vadovaujamam “liaudies fron
tui’.; Jis priminė, kad Sovietų 
Sąjunga? gerai- apginklavo ‘liau
dies fronto” žnipnęs, o Kuba,pa- 
rijmtė ri-Angolą daugiau negu 
10,900 kareivių, kurie dabar ban
do primesti savo valią didelei 
krašto daugumai. ’

Prezidentas norėjo, kad kon
greso atstovai apsvarstytų ank-. 
sčiau padaryta nutarimą ir leis
tų vyriausybei rteįkti paramą 
laisvės siekiančioms- politinėms 
grupėms. Jis pridėjo, kad atsi
sakymas padėti angoliečiams su
mažins JAV prestyžą visame pa
saulyje. • . ,

Angoliečiams įsakyta eiti Į . 
krūmus

MONTREAL, Kanada. — Iki 
130,000 narip turinti Kvebeko 
moterų Federacija paskatino Ka
nados federacine valdžia išimti 
iš kriminalinio kodekso abortų 
klausimą, // j

ši moterų’ grupė reikalauja, 
kad vyriausybė prisilaikytų 1970 
metų karališkos komisijos rapor
to, kuriuo kvalifikuotiems dak
tarams turi J būti leista daryti 
abortas, jei poteris to reikalau
ja būdama nėščia mažiau kaip 
1 savaičių. Moterų Federacijos 
pirmininkė Chislaine Patri-Buis- 
son pareiškė, kad Kvebeke 1974 
metais padaryta 10,000 iki 25,- 
000 nelegalių, abortų ir kad abor
to reikalaujančios moterys ga-

popierizme
VAŠINGTONAS. — Sveikatos, 

švietimo ir šalpos departamen
tas HEW yra tiek išsiplėtęs, jog 

ir ’ nebegali tinkamai sutvarkyti sa
vo veiklos, o kitos valstybės įs
taigos — patikrinti jo išlaidas. 
HEW sąmata siekia 118 bil. dol. 
sumą ir dirba 129,002 tarnauto
jų. Aišku, tokiu, dideliu mastu 
darant apyvartą ir giliai pasken- j 
dus popierizmo, pasitaiko viso
kie-legalūs ir nelegalūs nesklan
dumai: apsileidimas, išeikvoji
mai ir panašūs.

Atstovų Rūmų valdžios veik- 
-los tikrinimo komitetas n et ne
žino kokią rezoliuciją užrašyti 
ant - prisiųstų komitetui ir pa
tikrintų HEW dokumentų, bet 
visdėlto užrašė: “HEW viršinin
kai nepajėgia pateikti komitetui 
mažiausių žinių apie nuostolius, 
susidariusius dėl apsileidimo ir 
sukčiavimo, vykdant HEW de
partamento programą”.

lygomis.
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KUBOS SPECIALISTAI OPERUOJA 
SACHAROS GILUMOJE

Egipto prezidentas tariasi su Maroko 
karalių ir Alžirijos prezidentu

KAIRAS, Egiptas. — Praeitą antradienį Alžerijos ir Maroko 
pasienyje įvyko kruvini susirėmimai tarp Alžirijos ir Maroko ka
riuomenės dalinių. Marokiečiams pavyko paimti nelaisvėn dvyliką 

'Alžirijos kareivių, įsiveržusių į buvusias Ispanijos Sacharos te
ritorijas. Alžirijos kariai nepasidavė, įvyko susirėmimai, kurių 
metu žuvo didokas skaičius alžiriečių ir marokiečių.

Praeitų metų pabaigoje, kai 
Maroko karalius pasiuntė į Ispa
nijos Sacharą 350,000 arabų, ka
riuomenės lydimų ir maitinamų, 
Ispanijos valdžia sutiko ' per
leisti Sacharo teritorijas Maro
kai ir Mauritanijai, šiaurinė Is
panijos Sacharos dalis atiteko 
Marokui, o pietinė — Maurita
nijai. Maroko karalius prižadė
jo respektuoti Sacharos kalnuo
se esančius ispanų interesus fos-

Patricijos Hearst 
teismas prasidėjo 
SAN FRANCISCO. — Patri

cijos Hearst teismas antradienį 
prasidėjo ir į U. S. Distrikto tei
sėjo Oliver J. Cart0’* kamerą 
kaltinamoji atvyko iš kalėjimo 
grandinėse surakinta ir viso bū-

fato kasyklose. Naujas Ispanijos rio advokatų lydima. Teisėjas

sutarti sp JAV nemažiau^me
tams. Gali būti, kad Sovietų re
vizionistiniai ponai, toliau ra
id Žurnalas, išrado ypatingą prie
taisą, kuris iŠ anksto numato 
klimatą penkiems metams.

Liaudies Literatūra toliau ra
šo, kad 1960 m. tuometinis rusų 
bosas Nikita KruŠčevas šaukė: 
“Be Sovietų šalpos, Kinija mal
daus Amerikos pagalbos”...

LUSAKA, Angola. — Angolos 
politiniai ir karo vadai Humbo 
mieste susirinkusiems kovoto
jams patarė-.skirstyti po mažus 
kaimelius,..saugoti savo gyvybę 
ir tęsti partizaninę kovą prieš 
paverčiantį koloniją.
“liaudies frontą”, vėl Angolą 
paverčiantį kolonija.

Portugalija valdė Angolą veik 
500 metų, o. šiandien Sovietų 
Sąjunga; Kubos karių pagalba, 
nori Angolą padaryti sovietine 
kolon i ja.

Karo vadai pranešė, kad jie 
negalės kovoti prieš modernius 
tankus, artileriją ir aviaciją, to
dėl jie patarė visiems saugoti 
savo gyvybę.

Teigiamas prekybos 
balansas

Prekybinis JAV balansas su 
užsieniu 1975 m. suvestas su 11 
bil. dol. pertekliumi. Mažiausias 
1975 m. mėnesinis perteklius 

buvo gruodžio mėnesy — 578.6 
mil. dol. Toks mažas prekybos 
su užsieniu perteklius gruodžio 
mėnesyje aiškinamas tuo, kad 
amerikiečiai pradėjo daugiau 
pirkti užsienietiškų prekių, ypač 
automobilių.

1974 m. JAV prekybos su už- 
. sieniu balansas davė 2.3 mil. dol. 
' nuostoliu.

Pavojingas didelis 
biudžeto deficitas
VAŠINGTONAS. — Prez. G. 

Fordo patarėjas ekonominiais 
klausimais A. Greenspanas, val
stybės iždo sekretorius W. Si
monas ir valstybės biudžeo di
rektorius J. I.ynnas Atstovų Rū
mų naudos komitete yra pareiš
kę, kad didelis valstybės sąma
tos nepriteklius — deficitas iki 
76 bil. dol., kaip buvo pereitais 
biudžetiniais metais, gali 1977-8 
metais įvesti kraštą į pavojin
gą recesiją ir nedarbą. Jie ma
no, kad tik lėtas krašto ekono
minis atgijimas, gali įvesti kraš
tą ę sveiką ir pastovų visuome
nės ūki.

Dauguma kongreso atstovų 
tačiau-mano, kad prezidento ad
ministracija pati save mulkina, 
jei ji galvoja, jogei kongresas 
sutiks su Madicare sąmatos su
mažinimu ir tuo pačiu padidi
nant socialinės draudos mokes
čius.

Kaip žinia,- priezidentas yra 
pateikęs kongresui patvirtinti 
394 bil. dol. sumoje valstybės 
biudžetą, kuriame numatyta 43 
bil. dol. deficito..

Tuo būdu šiandien JAV iždas 
jau yra įsiskolinęs iki 600 bil. 
dolerių.

WASHIXGTONAS. — Sena- 
tas priėmė bilių, kuriuo prezi
dentas įgaliojamas pašaukti iki 
50,000 atsarginių (reservistų) 
ribotam laikuijne kokio neramu
mo, karo ar didelės nelaimės at
veju, o tik pasimankštinti. Bi- 
tiuš 'Senate priimtas visais bal
sais ir persiųstas Atstovų Rū
mams.

PITSRCRGAS. — U. S. Steel 
b-vės pranešimu, jos pelnas 1975 
m. buvo mažesnis 70 mil. dol., 
už 1974 (m. p«Uu.

Kanados premjeras 
tariasi su Kastro

. HAVANA^Kuba. —, Kanados 
premjeras Pierre' Trudėau,-*sū’ 
žmona ir patarėjais nuskridęs Į 
Havaną, jau antrą dieną tariasi 
su Kubos diktatorių Įvairiais 
ekonominiais krašto reikalais.

Fidel Castro asmeniškai pa
sitiko atskridusi premjerą ir 
pirmą dieną tuojau pradėjo pa
sitarimus. Castro būtų norėjęs 
pagerinti santykius su JAV. bet 
jis nori, kad JAV žengtų pirmąjį 
žingsnį, laikraštininkams pareiš
kė Trudeau.

— Ar Kanados premjero at
vykimas nebus interpretuoja
mas, kaip pritarimas Kubos ak
cijai Angoloj, Premjeras atsakė, 
kad ne.

karalius pasižadėjo ginti Sa
charą nuo įsiveržėlių, rengėsi 
pravesti plebiscitą tarp Sacha
ros gyventojų ir atsiklausti, ar
jie norėtų Sacharą patys valdy
ti, bet vėliau, matyt, pakeitė 
savo nuomonę ir be mūšio atsisa
kė pretenzijų Į Sacharą.

Alžirijos prezidentas Boume
dienne jau tada protestavo prieš 
Sacharos perleidimą Marokai ir 
Mauritanijai. Jam atrodė, kad 
Sachara privalo savarankiškai 
tvarkyti visus savo reikalus ir 
reikalavo atsiklausti vietos gy
ventojų. Pranešimai iš Alžiro 
sako, kad pačioje Sacharoje yra 
gana stiprus vietos gyventojų 
judėjimas, arabiškai vadinamas 
polisario,.siekiąs Sacharai nepri
klausomybės. Polisario šalinin
kai veikia ne tik marokiečių už
imtoje šiaurinėje Sacharos da
lyje, bet jų yra ir Mauritanijos 
kontroliuojamuose smėlynuose.

žadėjo jury paskirti sekančią 
dieną, perspėdamas, kad jury 
nariams teks pabūti uždarytais 
keturias ar penkias savaites. Ji 
kaltinama tik dėl dalyvavimo su 
savo pagrobikais vieno banko 
apiplėšime.

.Miss Hearst, milijonieriaus 
laikraščiųleidėjo duktė. 1974 me
tų vasafio.4 dieną buvo “Symbio- 
nese Išlaisvinimo Armijos” gau
jos pagrobta ir po dviejų mė
nesių su ta gauja dalyvavo ban
ko apiplėšime, bet ar iš savo 
laisvo noro, ar per prievartą — 
jury turės pasakyti sąvo nuo
monę.

Gali išvažiuoti
- SANTIAGO. — Čilės vyriausy 
bė sausio 22 d. sutiko leisti re
voliucionierius išvažiuoti į už
sienį, kurie dabar sėdi prie
globstyje Costa Ricos ir Vati
kano pasiuntinybėse. Costa Ri
cos pasiuntinybėje yra prisiglau
dęs Andrės Pascal Allende, kai
riųjų revoliucionierių vadas 
(MIR). ir jo sugulovė Mary Ann 
Beausire. Vatikano arba šven
to Sosto misijoje, kaip praneša 
Vatikano, nucijus Sotero Sanz 
Villalba, yra prisiglaudęs Nelson 
Gutierez, MIR organizacijos va
do padėjėjas, ir Gutierezo meilu
žė Maria Elena liachman.

Griežčiau tikrins 
keleivius

VAŠINGTONAS. — JAV vy
riausybė įsakė keleivius ir baga
žą atidžiai Aerodromuos patik
rinti ir. peršviesti radijo spindu
liais. Toks griežtas keleivių ir 
bagažo tikrinimas iššauktas 
sprogusios bombos La Guardia 
aerodrome.

Visi lėktuvais skrendantieji 
keleiviai jau turi būti aerodro
me ir registruotis bilietų kaso
je prieš 3 valandas lėktuvui iš- 
skrendant. šis vyriausybės įsa
kymas pabrangins keleivio bi
lietą 62 centais ir sudarys 100- 
16(1 milijonų dolerių bendrų iš
laidų duagiau lėktuvų bendro
vėms.

BELFAST, šiaurės Airija. — 
Antradienio naktį keli ginkluo
ti vyrai įpuolę į barą nušovė du 
jaunus protestantus ir keturis 
sužeidė, šaudymas į vyko Far
mers Inn, Belfasto pietvakarinia
me priemiestyje. Tą užeigą 
mėgsta protestantai. Tame ka
talikų ir protestantų tarpusavio
“kare” šiemea per dar nepilną į nių išvengti naujo arabų karo, 
mėnesį bombomis ir kulkomis į Bet Alžirijos prezidentas Bou- 
užmušti jau 40 žmonių, o per medienne pareiškė, kad Alžiri- 
pusseptintų metų nužudyti ma-'jai reikalingas uostas Atlanto 
žiauriai 1,430. pakraštyje.

Alžirijos prezidentas, patyręs 
apie susirėmimus Sacharos pa
sienyje, tuojau kreipėsi į Egip
to prezidęptą, kad išvengtų ka
ro arabų tarpe. Prezidentas Ša
riatas tuojau susižinojo su Ma
roko karalių Hasanu. Antruoju. 
Iš jo patyrė, kad Maroko ka
riams įsakyta nuginkluoti visas 
ginkluotas gaujas Sacharos šiau
rėje. Marokiečiai suėmė dvylika 
ginkluotų vyrų, dėvinčių Alži
rijos kariuomenės uniformas.

Kita žinia sako, kad Sacha
roje numuštas vienas Maurita
nijos karo lėktuvas. Pradžioje 
manyta, kad lakūnai buvo už
mušti, bet paaiškėjo, kad jis pa
teko į polisario rankas. Pasiro-1 
do, kad buvusioje ispanų Sacha- į 
roję jau veikia Kubos agentai 
turintieji priešlėktuvines patran 
kas. Hasanas Antrasis yra pasi-1 . . . , . , ., ...., , . .. ... . : nato nariai, kurie beveik iltisusrvzęs neleisti alzineciams ikel-l , ,

CIA direktorius Bush
WASHTNGTONAS. — Sena

tas 6' t įsais prieš 27 patvirti- 
j no prezidento G. Fordo buvusio 
GOP pirmininko George Bush pa
skyrimą CIA direktorių, šeši Se-

ti kojos į Ispanijos Sacharą. Is
panijos kareiviai ir karių šei
mos jau išvežtos į Ispaniją, is
panų biznieriai uždarė krautu
ves ir išvažiavo. Egipto prezi
dentas, kaip sako užsienio mi- 
nisteris Fahmy, imsis priemo-

metus tyrinėjo ČIA veiklą, visi 
buvo priešingi Bush paskyrimui. 
Senatoriai Adlai E. Stevenson 
(D., Iii.). Charles H. Percy (R., 
III.) abudu balsavo už patvir
tinimą.

šilčiau.
Saulė teka 7:07. leidžiasi 5:01.



DETENTĖ AR TIK LAIKINOS PALIAUBOS?

Piršlybos seniau ir dabar
O

’ i'nieįi metai, vedybos ir 
resutrendęs senbernis

U.S. Savings Bonds. 
Maturity at 5 years, 
10 months. If you don’t

..9. Jungtinėse. .taftose dabar 
pats geriausias. būdas iškilti ir

build a nest egg for 
something (or someone)
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Inžinierius tėvas, jau užregis
travęs žmonos dukrelę lietuviš- 
kon mokyklon ir į skautes, kad 
atvykus Torontan tuoj būtų pri
imta mokytis”. "

iga Pašilytė
Tarybinė’sriuba

Mokėsi kursuose ne tik lietu
viai, bet ir vienas inžinierius an
glas, kuris su savo lietuviu drau
gu atostogų nuvykęs Lietuvon 
ir iš pirmo žvilgsnio taip karštai 
Įsimylėjo Vilniaus banko tarnau
toją, išsiskyrusią su savo vyru 
ir turinčią 7 metų amžiaus mer
gaitę, kad tuoj norėjo ją vesti.

Gražioji lietuvė nesutiko taip 
staiga tekėti. Įsimylėjėlis grįžęs 
.namo, pradėjo lankyti lietuviu 
kalbos kursus ir pasidarė nuola
tiniu lankytoju Lietuvių Namuo
se. Prakalbintas angliškai, jis 
atsako: “Mes Čia kalbame tik 
lietuviškai”.

Rašė savo mylimai laiškus, 7 
kartus buvo Lietuvoje ir-galų 
gale prikalbėjo lietuvę už jo te
kėti, Ilgai nelaukęs jis pasiė
męs savo suaugusi sūnų, pajau
nius su pamergėmis, nuvyko Lie
tuvon ir apsivedė. Bet gi atsi
vežti žmonos su savim dar ne-

Kultūros žurnalo “Aidai” 8-75 
nr. Aleksandras ' Pakalniškis 
straipsnyje “Vestuvėse Žemai
čiuose” aprašo senovės žemaičiu 
piršlybas:

“Kai Įvažiavo į sodybą, jau
nasis pasiliko lauke prie arklio," 
o piršlys ėjo į vidų paklausti tė
vus, ar įsileis neprašytą svečią. 
Tėvai pasiteiravo, kas jis toks, 
kiek žemės turi, ir, jei jo tur
tinė padėtis atitiko jų turtinę 
padėtį, davė sutikimą įsivesti 
jaunąjį.

want to use that money 
right away, there’s"; . 
a 10-year extension 
privilege. Either wayį 
you’ll find that Bonds 
mature at just theright 
age for you.

mas tėvelio vestuvėse irgi įsimy-1 niui, atrodo, modernūs piršliai 
Įėjo gražuolę lietuvaitę ir nori j nebūtų pro šalį, 
ją vesti. Abu įsitikinę, kad nie
kur pasaulyje tokių gražių mo
terų nėra, kaip Lietuvoje.
Šiuo metu vyksta intensyvus 

susirašinėjimas laiškais ir dide
lis rūpestis per atstovybę atsi
gabenti Kanadon žmoną ir suža
dėtine.

i’lTKl KNYGA, ’PARAŠYTA, SU MEILE
LIETU V AI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis-

in^menca.
Bonds matare in less than six years.
Mow 1 Bond* pay- tetars* wb*a haid to
•f 6 ywn. IO month* (4% th* &rat y**r). D—ih ww 
r>pl*eM V loot, Xnha, er dMtrayed. Whm serded th*? 
mw b* owbed at yow bmk. bfareat i* wt t»

Išėjo tada piršlys, pririšo ark
lį ir pašėrė, ir jau abudu ėjo į 
vidų.

Įėjusiu į troba pasisveikino, 
atsisėdo ir šnekėjosi. Vedybų 
klausimo nelietė, šnekėjosi apie 
orą, apie darbus. Tikslas buvo 
jauniesiems pamatyti vienas 
antra.

Mūsų buvusiai LB, dabartinei 
FB, lietuvybės išlaikymo klau
simai yra persunkus, todėl pra
dėjo politikuoti ir kaišioti savo 
skrybėles, prašydami pinigų Lie- 
tuvosp laisvinimo reikalams..Kad 
Chieagos Southwest kolegijoje 
jau kelinti metai :veikia lietuvių 
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kalbos kursai, jie dar nesiteikė 
.atkreipti dėmesį ir apie tai nė 
kriukt. Dėmesio centre buvo 
kursai Vilniaus universitete.

E. Petrokaitis

Pusvalandi pasišnekėjo, atsi
sveikino ir išėjo “važiuoti na
mo”. Nuėjus prie arklio, vaikis 
pasakė piršliui, ar patiko jam 
merga. Jei nepatiko, atrišo ark
lį. susėdo ir išvažiavo. Jei pati
ko, piršlys vienas grįžo į vidų pa
klausti. ar patiko vaikis mergai. 
Jei ir tai patiko, mergos tėvas 
išėjo tada prie vaikio ir jau man
dagiai kvietė jį atgal Į vidų “ar
batos išgerti”.

A lot of people don’t ■*. 
buy U.S. Savings Bonds 
because they think it 
takes them 10 years 
to mature. Take another 
look. The old green Bond 
ain’t what it used to be. 
Now Bonds mature in 
less than 6 years.

That’s one reason 
Bonds are so popular 
nowadays. They’re 
simple to buy, and one

Sibire esančio vieno komunis- 
įtinio kaceto viršininkas kažko-. 
: kiais sumetimais; užsimanė pa
ragauti kacetininkams duodamos 
į sriubos. Pietų metas. Du ka- 
cetininkai skuba'su rūkstančiais; 
sriubos katiliukais į baraką.

— Stokit! — sušuko viršinin
kas — eikite į .raštinę..

Raštinėje viršininkas, palikęs 
kacetininkus stovėti prie durų

I ir paėmęs sriubos katiliuką, nu- 
; ėjo į kitą kambarį, kad jo nieks 
1 nematytų. Sriūbtelėjo sriubos ir 
į tuojau spiovė lauk balsiai keik
iamasis:

— Velniai pagriebtų.! Skonis 
kaip išplautų indų pamazgos 1

— Taip yra, draugas, viršinin
ke, — atsiliepė, užpakaly virši
ninko tuo metu įžengęs į kam
barį vienas kacetiriinkas, dirban
tis raštinėje. ? ' (vp)

ka meno vertybėmis — origina
liais rankų darbo karoliais.

O Laoso vąjdžia Tereiškė .Azi
jos ^stiliaus detentę,-VietojTtai
kos. medelių.- .tęą ,yrą>{sodi^ami 
neapykantos Amebai, nąędęliai.

O Praėję metai, ,buve-lhlogiau
si iš viso ketvirties škLšimtme
čio Vak. -Vokietijoj: net porno
grafijos prekyba sumažėjo 10 % . 
Vienok į .Vak. Vokietiją praei
tais metais.-prtbėgo 160,000-sis^ 
vokietis .nuo-Berlyno .sienos iš- 
mūrinimo.

q Kubiečiams praeitos Kalė
dos buvo saldžios. Fidel .Castro 
panaikino cukraus^ normavimą.

ė Iš įytųi-Bęrlyho į vakarus ~ 
pabėgo paršas. ^Rytų'Vokietijos 
kompartija ir vyriausybė ofici
aliai jį jpaškelbė įKąu.dies priešu.

Ban Pilotas

Juokai, verksmai ir išpažintis
I - r, ~~ t

Draugo kultūriniame "priede 
Pr. V. savo skiltyje “Norom ne
norom” bandė juokauti, bet be
juokaudamas sukėlė Ros" angelie- 
čiams pyktį. Todėl Draugo 14 
nr. norom nenorom turėjo atsi
prašyti ir ta proga atliko išpa
žintį: ■ .-!

— Velnias žino, iŠ kur pavel
dėjau tą liguistą 'priekabumą?, 
Jei būčiau Vilniuj^;,seniai mane, 
patupdytų psichiatrinėm

Po išpažinties pasižadėjo dau
giau nebenusidėti “ir savo paža
dą taip vykdė: .-u '

— Grįžtu namo. Išgeriu stiklą 
sunkos. Persižengnoju, kad ati
toltų piktos dvasios ir negun-; 
dytų. Tada su švaria sąžine pra- 

sdedu rašyti apie skaidrius, ide
alius, teigiamus dalykus. Gerą 
valandą taip prasėdėjęs prie ra
šomosios mašinėlės, dar išgėręs 

Į stiklą sunkos arba sugraužęs 
raudoną išminties obuolį, pama

stau popieriuje juoduojančius tik 
du. tris subraukytus sakinius.: 
Tik tiek apie teigiamybes!

liet kipšiukas arba piktosios 
dvasios su savo pagundomis au
torių vistiek neapleido:

— Skubiai apverčiu lakštą ir 
imu tarškinti apie viską, kur 
mane tą vakarą koncerte, ren
ginyje ar baliuje sudirgino. Taip 
sakant, persiorientuoju į gryno
sios kritikos pusę. Tada jau .ne
sibaidau piktų,)ų šmėklų. Bema
tant viskas išryškėja. Atsileidžia 
jausmai, pagyvėja -kalba, iš vi
sur braunasi taiklūs reikšmingi 
žodžiai, grįžta pasitikėjimas sa
vimi. Atsiranda net šioks toks 
stilius, čia ir slypi kritiško ra
šymo psichologija: arba visa šir- 
.dimi mylėk, arba yisa širdimi 
pyk! Iš .tiesų visa Širdimi my-

--r“- -------
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GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra na’ūrah ankstesniųjų atsiminimu tasa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kurianėio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai ihu- 
>»ruota 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje. Trakuose. Drusmninkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. S1.50 Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i Lietu 
va įspūdžiai Iliusiruota foto nuobraukomis. 331 psl. S3 00.

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos perasytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS.
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina S2.00

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
X4 psl. Kaina S1.50

šit ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601 

atsilankant darbo valandomis arba užsakė"* paštu Ir oridedan* 
čeki ar pinkjine perlaida.

ąjrtrąji alterustyva — liritika! 
Piktoji. Ir įsitikinau — kur kas 

t lengviau kritikuoti, peikti, ką 
nors per dantį traukti, -negu gir- 

1 ti. štai kodėl pasaulyje yra tiek 
j daug kritikų. Mes visi didžia 
i dalimi stengiamės daryti talkas 
lengviau išeina. A
• Mylėti labai sunku. S. Bukis

Pądaugino ir neišsiblaivė
Frontininkų Bendruomenės 

"ideologas Vytautas Volertas 
Draugo 9 nr. rašo apie Bendruo
menės buvusias, esamą ir būsi
mą tarybas. Rašydadmas apie 
būsimus rinkimus, pagaliau pri
sipažįsta buvusių rinkimų šu
nybes:

— Mažai , čia painiavos, bet 
rinkimai kai kur mūsų gyvenimą 
suvirpina. Jei daugian pabars
tome druskos, užsiikęs sūrimas 
vėliau tąsosi, nemalonią! vilgy- 
damas kiekvieną darbą ar ban
dymą dirbti. Nuo paskutinių rin
kimų iki šiandien slidinėjame, 
nesuskubę išsiblaivyti. Truputį’ 
padauginome.' !

Amerikos lietuviai tais rinki-, 
mais visai nesidomi. Yra abe
jingi net kai kurie frontininkai 
ir jų bendruOTnenininkąi. Cice
ro miestelio FB pirmosios pusės 
antroji pusė ir Mąrąuette Par
ko skyriaus antrosios pusės pir
moji pusė per savo neoficialius 
kalbėtojus vientingai pareiškė, 

'kad FB nėra jokio reikalo įnik
ti tą tarybą. Jos pareigas gaji 
eiti frontininkų centro “valdybą 
ir skyrių valdybos.

• Jei norėtų ir toliau'šį reikąV 
’lą užmaskuoti, tai tam taip pat' 
yra -švari galimybė: pavesti ta
rybos pareigas Filadelfijos sky
riui, taip kaip pavedė tvarkyti 
risus reikalus visai Berinktiems 
urėdams — Gailai ir Gečiui.

S. Bukis
Ginklai ir: taikos balandžiai'
Fedęralinės aviacijos komisi- 

jos pranešimu, pradėjus tikrinti 
lėktuvais kėlaųjančius, iki šiol, 
"iš jų atimta virš 70,000 įvairiųį 
įvairiausių ginklų arsenalas.

•i

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS KERIMAVICIUS

Kai grįžo vaikis į trobą, mer
gą rado pasikeitusią drabužius, 
dailiau apsivilkusią, o motiną — 
bekuriančią ugnį arbatai virti 
ir kiaušinienei kepti. Pirš
lys ištraukė iš kišenės pusbutel- 
kę ir pastatė ant stalo. Motina 
dėliojo lėkštes ir stiklines, duo
ną ir sviestą. Merga prie stalo 
atsisėdo greta vaikio".

Moderniais laikais tai sukelia ....  . .........
švpseną. Bet mūsų inteligėn-Į ir labai talentingus atlikėjus. O 
tams tada, ir dabartiniam jauni- kai tokių po ranką, nėra, lieka

Vi ",m pasauly yra paprotys, 
kad k’Iniaisiais metais mergai
tės i” našlės gali pasipiršti. Daug 
yra t ‘ ių vyrų, kurie to ir telau
kia, t’k darniausiai nesulaukia.

?. adomai pagal tų paprotį ir 
dėl lietuviškų šeimų propagavi
mo, praeitą savaitę dvi lietuvai
tės ’ asiskelbė Naujienose, kad 
ieško ‘\vvenimo draugo. Kol mū
sų ra "jai arba žurnalistai bei vi
suomenės veikėjai buvo jauni, 
tai ra:ė arie vedybas, panašius 
skelbimus, net apie reikalą steig
ti vedvbų biurus. Visi rasė, bet 
nieką ’ nieko konkrečiai nedarė. 
Tos lietuvaitės parodė pavyzdį, 
kad neužtenka rašyti ar kalbė
ti, bet reikia daryti.
- šios savaitės pradžioje, būda
ma Chieagoje, teiravausi Nau
jiena e apie tokių skelbimų pa
sekmei Man atsakė:

k? negalime sakyti 
dėl r?rlapčiu laikymo. Viena jau 
yra ravu?i keletą laiškų. Mano
me. kad jie yra rimti, rašyti 
rimtu vyru. Tik vienas vienin
telis nesubrendęs senbernis, vie
toje rašęs toms mergaitėms ar! 
moterims, parašė'štai tą laiškai 
Naujienų redakcijai...

f kaitau tą laišką ir supratau, 
'kad rašėjas abejoja savo kva
lifikacijomis, nes vis kartoda
mas rašo:

— Aš nesu matęs pasauUnėj 
spaudoj, kad yra žmogus inte
ligentas... Prašau paaiškinti per 
Baro laikrašti, kaip turi atro-> 
dyti inteligentas ir kas iš’viso 
yra inteligentas?

Išrild'iau to nesubrendusio 
senbernio prašymą- ir atsakau.:

— Kiekvienas lietuvis yra pa
kankamai inteligentiškas, jei jis

teisybę. JAV at-
stovu ambasadorium Daniel Pa
trick Moynihaft. ‘JDabfcr jis yra 
žinomiausias ir drąsiausias di
plomatas visame pasaulyje.

e Nevaisingumo ^piliulės yra 
platinamos ne tik miestuose, bet 
ir miškuose. Massachusetts uni
versiteto mdkslininkai ėmėsi gel
bėti medžius nuo bebrų . vaiši
nant juos nevaisingumo piliulė
mis. > "

O White Earth indėnų kilties 
taryba, esanti Minnessotos vals
tijoje, nutarė padėti Amerikos 
valdžiai ir mokesčių mokėto
jams. Taryba vienbalsiai nuta
rė atpirkti nešanti nuostolius 
New Yorko' nuėstą“ už^žf^fhalią 
$74.63 s urną,’.kurią kadaise su
mokėjo baltieji“ indėnams. Kon
servatyvūs ekonomistaj pataria

’ikio švietimas Lietuvoje.
Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 

.lebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo, ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politiniu, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su' tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”. ,

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
(Jaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

N A U J I £ N O S
So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

t.inp«ww taikos balandėlis kun. 
Bxrigs» kaeė doobes Baltųjų 
Rūmų pievoje, protestuodamas 
prieš Amerikos ginklų arsena
lą, kuris yra sandėliuose arba 
taiką saugojančių žmonių ran
kose. Apie rusų ginklavimąsi 
kun. Berringan ir kiti taikos 
apaštalai niekuomet nebuvo nė 
užsiminę. ' ,

z Kuo skiriasi?
Kl. Koks skirtumas tarp Ta

rybų valdžios ir paprasto plėši
ko?

Ats. Skirtumas yra toks, kad 
paprastas plėšikas savo auką 
pirma nužudo, o paskui apiplė
šia. O Tarybų valdžia pirma api
plėšia, o paskui, aų ceremonijom 
ntižudb. K. Pleperis

t v . _

Brežnevas ir Kisingeris—poetai
Rusijos komunistų partijos

galva Brežnevas, Helsinkio su-i priimt i tą pasiūlymą, nes sumo- 
tarties sujaudintas, parašė odę 
— lyrinį kūrinį ir pavadino jį 
“Helsinkijada”.. Tuo savo kūri
niu tiek buvo patenkintas, jog 
atvažiavusiam į. Maskvą savo 
“draugui” Kisingeriui, neišken
tęs ėmė ir perskaitė.

— Ką jūs pasakysite apie ma- 
nokūrybą? —- įsitikinęs, kad iš
girs komplimentą.

. -į-. Drauge, jums viskas Įma
noma. Panorėjote parašyti gera 
tema blogas ,eiles ir jums ge
riausiai pavyko,—- pagyrė Ki
singeris. ' , . -

Betgi čia Kisingeris neišken
tė ir ištraukęs iš kišenės savo 
kūrybą* apie Angolą, kurią pa
rašė beskrisdamas į Maskvą, 
ėmė skaityti. Bet Brežnevas ne- 
kantriaLnutraukė: .

— Ką .čia, draugę, apie An
golą! Tai ne mano ir ne tavo, ša
lis. Nėra reikalo rūpintis. Ver
čiau padainuokime apie detentę.

Ir kad. nesuirtų draugiškumas, 
abu .susikabinę ėmė dainuoti de- 
tentės dzinguliukus, . (vp)

Magaryčios

skaito Naujienas. Manau, kad 
tos lietuvaitės susilauks tinka
mo atgarsio. Kai man nusibos 
mergauti, tai ir aš pasiskelbsiu 
Naujienos ieškodama rimto, in
teligentiško gyvenimo draugo, 
■nteligentiškumui nustatyti var

posiu vieną vienintelį klausimą: |
— Ar skaitai Naujienas?

Sigutė Pašilytė J |
Lietuvaitės ir lietuvybė

Buvo tikra atvanga skaityti ‘ 3 
montrealietės Elzbietos Karde- ' 
Renės reportažą apie neužmirš- | 
tanias dienas pas Toronto lietu- | 
vius Naujienų 17-19 nr. Ten yra s 
skirsnelis, kaip kitataučiai iš
gaudo lietuvaites:

“Kurį laiką čia veikė ir lietu
viu kalbos kursai.

..f.- ii:...
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Jono Jurašo susitikimas su lietuviška Čikagos visuomene
ĮVYKS VASARIO 1 DIENA, SEKMADIENĮ, 3 VAL. POPIET, MARIJOS MOKYKLOS SALĖJE, MARQUETTE PARKE. 

Programoje visuomenes, aktorių ir rašytojų atstovų sveikinimai. Meninėje dalyje — aktoriai:

“ STASĖ KIELAITTĖ, LAIMA RASTENYTĖ IR JONAS KELEČIUS.

... ’ A .. , -r \ Muzika ir pastatomas — muz. DARIUS LAPINSKAS.

- /Įėjimas — auka 5 dol. - Visuomenę kviečia
./ t JONO JURAŠO KŪRYBINEI VEIKLAI REMTI KOMITETAS

. - /■ ' ; . - * .-i“"- f

HOT SPRINGS, ARKANSAS
LIETUVIŲ RŪPESČIAI

Prieš porų metų Naujienų 
skiltyse, buvo pasigirta, kad vie 
tos nemaža lietuvių kolonija 
labai veikli ir dirba lietuviš
kąjį darbą'labai gražiui ir vie
ningai. čia veikia L, Bęndruo- 
menėst apylinkė,"L. Atgimimo 
Sąjūdžio skyrius ir L. Radijo 
Klubas^ yisos šios organizaci
jos veikė sutartinai ir sklan
džiai viena kitą- remdama ir 
todėl net siūlėsi būti kitoms 
kolonijoms pavyzdžiu, bet ne
ilgai taip tęsėsi... Praėjusių me
tų pavasarį, : vadovaujant ra
dijo klubui ir kartu būnant 
L. A. S. vietos skyriaus valdy
bos vicepirmininku p. T. Damb
rauskui, radij o • kalųsy to j ai su 
d i dele nuostaba: išgirdo, kad 
tik ultropartijai priešinasi siųs 
ti vaikus į Lietuvoje-esamas 
komjaunimo stovyklas ir ne
leis ti studentų j ■ Lietuvą lietu

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygą rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
Alekso .Abrose knyga aprašanti; paskutiniu 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų-suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, jsteigti>laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški cfiorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 

‘ jos. Duoti dofaįįentai katalikišku, sneailistihių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti. darbai, įsteigtos, mokyklos, skaityklos, ban- 
kaiirkt ? ' ’ -

prašomi parašyti čekį arba Money. 
Ordeiį ' . . • - L

*M^T>TirOg LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardų ir pasiųsti: _

So. Halsted SL, Chicago, UI. '60608

; RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA I
Naujienose galima gauti puikių knygy, kurios papuoš bet kokią 

knygv splntą ar lentyną. j, 's
i : K, Bielinis, PENKTIE JI METAI, gražiai ..{rišta, 592 psL S6.0C
į IG Bielinis, D1ENOJANT, gražiai jrišta, 464 psL ....___ — $*.00 »
; Dn Kasys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, Gra- £
i . fiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00
I Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO-

RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir-
[ ?šeliais — $2,00; *H dalis, 225 psl., įrišta — $3,00. minkš-
i tais viršeliais ----- ---------- ---------------- ....------ ------ ---------
J . ProL S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl.

Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir- 
į šeliais. ----- ------------------ --------- ----------- -------------------

Juozas LiOdžius, RAŠTAI, 250 psl. ---------- ------------------ --
P. UOdžiuvieni, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

. 88 psL_____ —į-----------------į---------------- L-----------------
Janina ^larOne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimad

/ X 170 psl. ......---- -- ------:........... .......... ....._____________
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 

puslapiai t_______________ __ _____________________
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

1739 S. Halsted St, Chicago, RL 60608. — TeL HA 1-6100

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Ji; M * k*
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų. ' i
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu: -

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

vių kalbos pasitobulinti, bet p. 
T. Dambrauskas, nulydėjo apie 
tuos, kurie pabuvojo Lietuvo 
je tik po keletą dienų nuvykę 
su ekskursijomis ir grąžę pasi
darė neprišaukiami prie jokio 
lietuviškos"veiklos darbo, ar
ba persimetė j .bendrautojų ei
les ir dabar varo skaldomąjį 
darbą lietuvių tarpe.

Po šio pranešimo per radiją 
lietuviškos valandėlės metu, 
vietos lietuviai subruzdo, reikš 
darni protestą dėl tokios valan 
dėlės vedėjo p. T. Dambrausko 
propagandinės laikysenos ben
drautojų atžvilgįų, - y pa tingai 
protestavo LAS skyrius, nes jo 
skyriaus vicepirmininkas vie
šai išėjo prieš LAS per dešimt- 
mlečius nusistovėjusią ideolo
giją “besąlyginė kova už Tau
tos laisvę ir nepriklausomybę”

$2.00 
$530

$5.00 
$3.00

$1.00

$3.00

ir “bekompromisinė kova mū
sų valstybės okupantu’’.

Nuo to laiko prasidėjo agita
cinės kalbos, per p. T. Damb
rausko vadovaujamą radijo 
valandėlę, už bėndradarbiau- 
tojų skelbiamas idėjas, ragi
nant jas remti. Matomai tais 
pačiais sumetimais buvo pra
dėta bendradarbiauti net su 
vietos “pažangiečiais”, nes į 
LAS surengtą gegužinę, vasa
ros metu vieną 'kartą atsilan
kė būrys ir vietos vadinamų pa- 
žangiečiij, nežiūrint į tai, kad 
jie niekad-nėra lankę net ir L. 
B? jokių parengimų, šiuo kar
tu jie a Kyko net su savo vado
vu, kuris, pristatė mūsų pirmi
ninkui bičiuliui J. Bagdonavi
čiui, kaip profesorius, “dak
taras” Kubilius, pareikšdamas, 
kad jis labai myli lietuvius ir 
nori su jais pabendrauti.

Toliau bekalbant pasisakė, 
kad jis yra išvažinėjęs visą Ru
siją skersai ir išilgai ir kad da- 
dartinė rusų valdžia ir visi žmo 
nes labai gailisi anksčiau tiek 
daug lietuvių išžudė. Jų daly
vavimas LAS gegužinėje visus 
dalyvius labai stebino,' nes iki 
šiol jie niekur su mumis ne
bendraudavo^ o šiuo kart net 
“nekviesti” panorėjo paben
drauti? -

Nežiūrint sukelto narių tar
pe pasipiktinimo tokia propa
ganda už bendradarbiavimą, 
radijo valandėlės vadovas p. T. 
Dambrauskas tą propagandą 
varo ir dabar,, pabrėždmas, 
kad Joks bendravimas tremti
niams yra būtinai reikalingas 
ir jis tokios propagandos lai- 
kvsis ir ateitv. 

K -*

Tokiai padėčiai susidarius, 
Radijo Klubo Valdyba, suside
danti iš 5 asmenų, pirmininkui 
p. T: Dambrauskui, atsisakius 
posėdyje dalyvauti, vienbalsiai 
nutarė pirmininką, kaip prie- 
šinsą savo veikla klubo tiks- 
lams ir siekiams iš pareigu at
leisti ir sušaukti nariu susirin
kimą susidariusiai padėčiai iš
aiškinti. Tam reikalui sušauk
tas nariu susirinkimas, pagal 
skaičių dalyvių, lesalus, vien
balsiai užgvrė skyriaus valdv- 
bos nutarimus ir jai pavedė 
klubo reikalus iki naujos klu
bo valdvbos sudarymo, tvar
kant valandėlės programą ir vi 
sus kitus klubo reikalus.

Po to sukruto visi bendrau
tojai ir savo aktyvia veikla bei 
agitacija patraukė savo pusėn 
ir LAS vietos skyriaus valdy

bą su jb£ pirmininku J. Bag
donavičium, kuris apvažinė
jo asmeniniai savo skyriaus 
narius su raginimu remti p. T. 
Dambrauską šiame reikale.

Po tokios “veiklos” p. T. 
Dambrauskas, asmeniai kaip 
buvęs radijo klubo pirminin
kas, sukvietė klubo narių ir ne 
narių (pašaliečių) susirinki
mą, kuridme pats pirmininkas 
pradėjo aiškinti, kad jis savo 
propagandinėse ir agitacinėse 
kalbose per radijo valandėles 
esąs teisus ir klubo valdybos, 
kad ir inkorpore nutarimai at
leisti jį iš klubo valdybs pirmi
ninko pareigų yra neteisėti ir 
jam neprivalomi ir todėl jis iš 
pirmininko pareigų nepasi 
trauks ir valdvs klubą, kad ir 
vienas, šis susirinkimas buvo 
gausus, matėsi net tokh] daly
vių, kurie niekad ir jokiuose 
vietos lietuvių susirikimuose 
nesilankydavo iki šiol, šiame 
susirinkime p. T. Dambraus
kas buvo remiamas ypatingai 
L. A. S. skyriaus valdybos na
rių, kurie susirinkime dalyva
vo net su savo šeimos nariais ir 
kitais pažįstamais pašaliniais 
asmenimis. Pirmininkaujan
čiam p. T. Dambrauskui pra
dėjus reikalauti išplėsti jam, 
kaip klubo pirmininkui, dik
tatoriškai teises, susirinkimui 

-f' , t ■

įkyrėjus jo reikalavimų klau
syti, susirinkusieji, net ir šali
ninkai, dauguma moterų, ap
leido susirinkimą, paliekant 
prie prezidiumo stalo vieną pir
mininką šaukiant: “Nesiskirs- 
tykit, dar nebaigėm dienotvar
kės”, bet/p. T. Dambrausko 
šauksmas nieko nepadėjo ir 
susirinkimas išsiskirstė..

. Tenka apgailestauti, kad 
šiame susirinkime matėsi ke
letas ir aktingų L. A. S. vietos 
skyriaus narių net ir su nuo
pelnais asmenų, kurie nežinia 
kuriais tikslais klaidintojų su
klaidinti stojo aktingon kovon 
už bendrautojus, nežiūrint, 
kad iki šiol buvo aktinei Są
jūdžio nariai ir su Sąjūdžiu bu 
vo aktingi kovotojai Bekomp- 
romisinėje kovoje už Lietuvos 
laisvę su mūsų Tautos vals
tybės okupantu. Ypatingai skau
du matyti,, kad net vietos L. A. 
S. skyriaus pirmininkas (net 
LAS Garbės Narys) šiuo lai
ku persimetė į bendrautojų pu
sę, nežiūrint į tai; kad pradžio
je buvo didelis priešas bendrau
tojams ir žadėjo neklaužadas 
narius sutvarkyti. Susirinki
mui be jokių nutarimų išsis
kirsčius. p. T. Dambrauskas 
sukvietė sau patikimų visuo
menininkų' pasitarimą, jame 
dalyvavo ir pateptieji lasiečiai 
su pirmininku bič: J. Bagdona
vičium, kurie nesavo klubą 
(Klubas yra radijo klubo narių 
— rėmėjų nuosavybė) pavedė 
valdyti p. T. Dambrauskui. To
kiu būdu mūsų turima radijo ! 
valandėlė ir toliau palikta skel i 
bimams ir agitacijai už bend
rautojus. ' J. Daukša

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSL TAI IR KITAM 
PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 

TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 
ŠVIESA.

“MENKIŲ KARAS”
LONDONAS. — Amerika pa

skatino .Britaniją ir Islandiją 
greičiau .baigti savo “menkių ka
rą” ir susitarti abipusėmis nuo
laidomis, kad nepakenkus šiau
rės Atlanto Sutarties Organiza
cijai ( (Nato). Britanija nusi- 
skudė, kad Islandijos ginkluotas 
laivas įplaukė į britų žvejų lai
vus Islandijos pakraštyje ir su
draskė tinklus ir tas incidentas 
įvyko Britanijos ministeriui pir
mininkui Harold Wilsonui besi- 
derint su Islandijos Geir Hall- 
grimsonū.

Dabartinis ginčas yra trečias: 
pirmas buvo 1958-61,' antras 
1972-73 metais. Visi ginčai ki
lo dėl to, kad Islandija viena
šališkai savo pakraščių teritori
nius vandenis išplėtė-iš 50 iki 
200 mylių ir per du šimtus my
liu nuo savo krantu draudžia' ki
tų šalių žvejams žvejoti.

Bendruomenės veikla
Jungtinių Amerikos Valsty

bių Lietuvių Bendruomenės 
Marquette Parko Apylinkės 
Juozo Bagdžiaus vadovauja
mos valdybos posėdis pyko 
sausio 23 d. p. Hofmanų bute. 
Posėdy dalyvavo J. Bagdžius,, 
J. Šidlauskas, L. Hofmanienė, 
E. Smilgys, G. Mališauskas, S. 
Kaulėniėnė ir S. Grigaravičius.

Buvo aptariamas Lietuvos 
aįkūrimo Vasario 16-tos dienos 
minėjime dalyvavimas. Va

pas mus

Taupykite dabar,

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-
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Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos' 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

73/4%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

SAYINGS & LOAN ASSOCIATION 
1800 So. Halsted St Chicago, III. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

sario 15 d. 10:00 vai. ryto vė
liavos pakėlimas prie parapijos 
salės. 10:0 3v. r. iškilmingas vė
liavų įnešimas parapijos baž
nyčion (Moterys ir mergaitės 
prašomos dalyvauti su tauti
niais kostiumais) iškilmingo
se pamaldose.

2-rą vai. popiet bus ALTos 
pagrindinis minėjimas Marijos 
aukštesniosios mokyklos salė
je. Visa lietuvių visuomenė 
prašoma gausiai dalyvauti.

Po posėdžio p. Hofmanai! 

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA f
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina ^1.50'

Knygos bus išsiųstos, jei 81.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

— i -- ---------------------- '

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai, , 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite. Jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

- NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Ulinois 60608

» ■■ i ir i ■ ■ ——— ...... - -

nuoširdžiai pavaišino posė
džio dalyvius, o L. Hofma- 
nienė papasakojo įspūdžių iš 
kelionės Pietų Amerikoje.

Stasys Patlaba

FIGHT HEART DISE

GIVE HEART FUND
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per

trims mėnesiams_____ __ _ $7.50
vienam mėnesiui ________  $2.50

six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

Kanadoje:
metams _________________ $30.00
pusei metų ______________ $16.00
vienam mėnesiui ________  $3.00

15 cents per copy. Užsieniuose:

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams _________________ $31.00
pusei metų _____________ $18.00
vienam mėnesiui ................ $4.00

metams  _______________$30.00
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kitose JAV vietose:
metams  _____________ $26.00
pusei metų  $14.00

Angolos klausimas nebaigtas
JAV kongreso atstovai nekreipė jokio dėmesio į pre

zidento Fordo platų laišką, antradienio vakarą, 323 bal
sais prieš 99, nutarė uždrausti JAV vyriausybei teikti bet 
kokią paramą Angolos laisvės ir nepriklausomybės sie
kiančioms grupėms. Sovietų valdžia vienai grupei, suda
rančiai vien 20% krašto gyventojų, davė įvairios karo 
medžiagos 300 milijonų sumai, tuo tarpu kai kitos dvi an- 
goliečių grupės, apimančios 80% krašto gyventojų, ne
gauna jokios paramos iš užsienio.

Kongreso atstovams, kongreso komitetų nariams, 
krašto vyriausybei ir gyventojams dar ne vieną kartą 
teks svarstyti Angolos klausimą. Kongreso vadai, nepa
tenkinti Vietnamo įvykiais griežtai atsisakinėja teikti ko
kią nors pagalbą Angolos gyventojams, siekiantiems lais
vės ir nepriklausomybės. Jie nenori įvelti JAV į panašų 
karą, koks vyko Vietname. Amerikiečiai pasiuntė į Viet
namą tiktai patarėjus, o tie patarėjai įtraukė marinus, o 
marinai karo, laivyną, aviaciją ir pėstininkus. Nežiūrint 
į didelius nuostlius, amerikiečiai, pasirašę taiką su Šiau
rės Vietnamo atstovais, pasitraukė ir buvo apgauti. Šiau
rės Vietnamo atstovai pasižadėjo neruošti jokios ekspe
dicijos į pietus, bet jie vis dėlto gerokai pasiruošė ir Pie
tų Vietnamą pavergė. Kongreso atstovai nenori, kad 
panašus dalykas įvyktų ir Angoloje.

Tuo tarpu krašto prezidentas ir valstybės departa
mentas kitaip galvoja. Amerikos karo vadovybė yra įsiti
kinusi, kad Sovietų Sąjungai įsigalėjus Angoloje,, susi
darys pavojus ne tiktai naujai Pietų Afrikos kolonizaci
jai, bet bus pavojus Pietų Atlanto susisiekimui. Dabarti
niu metu prekybos laivai laisvai gali plaukioti Atlanto 
vandenimis, bet kai sovietų valdžia pasistatys kelis uos
tus ir didesnius aerodromus Angoloje, tai ji galės sutruk
dyti prekių pervežimą į Argentiną, Braziliją ir kitas Pie
tų Amerikos valstybes, bet ji galės pakenkti ir JAV, vis 
dar tebeperkančiom aliejų Persijos įlankoje. Dabartiniu 
metu Amerikos tankeriai veža aliejų Pietų Atlanto van
denims, niekas jiems nekliudo. Bet jeigu kiltų koks tarp
tautinis konfliktas, tai sovietų garlaiviai iš Angolos uos
tų, o lėktuvai iš aerodromų galėtų sutrukdyti ne tik alie
jaus, bet ir kitų prekių pervežimą.

Kaip sekretorius Kisingeris, taip ir JAV saugumo

taryba norėjo teikti paramą dviem už laisvę kovojan
čioms angoliečių grupėms. Kongreso vadams griežtai pa
sipriešinus, kaip prezidentas, taip ir sekretorius Kisin
geris buvo priversti keisti savo pozičiją. Kisingeris Eu
ropoje buvo sukvietęs Pietų Afrikos valstybių atstovų pa
sitarimą Afrikos laisvei ginti, o vėliau Washingtone bu
vo sukvietęs pasitarimą tiems patiems klausimams aiškin
ti. Pačioje Afrikoje, Abisinijos sostinėje buvo sušauktas 
Afrikos valstybių atstovų pasitarimas Angolos klausimu, 
bet nieko konkretaus nenutarta. Kol Kisingeris ir naujai 
įsikūrusių valstybių atstovai įvairiausius pasiūlymus 
svarstė, sovietų valdžia siuntė tankus, kulkosvaidžius, 
artileriją ir net lėktuvus, kuriuos atvežti specialistai su 
montuodavo ir paleido Angolos keliais ir takais. Be to, 
sovietų valdžia įtikino Kubos diktatorių Kastro pasiųsti į 
Angolą virš 10,000 kareivių. Sovietų ginklais apsišarvavę 
Kubos kariai veržiasi į Angolos šiaurę ir pietus. Kubie
čiai pradėjo artėti prie Huambos miesto, kur abi laisvės 
siekiančios grupės buvo sudariusios Angolosr sostinę; Da
bar Angolos gyventojai bėga iš Huambos, kad nepatektų 
į komunistų rankas.

Sekretorius Kisingeris, Maskvoje besitardamas įvai
riais strateginių ginklų kontrolės klausimais, buvo iškėlęs 
ir Angolos kolonizacijos klausimą. Sovietų valdžia tuo rei
kalu nepadarė jokio pareiškimo. Reikia .manyti, kad se
kretorius nepajėgė įtikinti Brežnevo, kad Angolos koloni
zacijos klausimas yra surištas su visa- detentės politika. 
Iš sovietų valdžios veiksmų aiškiai matosi, kad sekreto
riaus Kisingerio bandymas rišti įtampos- mažinimo klau
simą su visa detentės politika ir Helsinkio nutarimais ne
turėjo jokios įtakos.

Kongreso atstovų nutarimas neteikti jokios paramos 
Angolos laisvės siekiantiems gyventojams taip pat Mas
kvai nieko nesako. Jeigu nutarimas neteikti jokios pagal
bos angoliečiams .būtų surištas su detentės politikos pa
baiga ir jeigu kongreso atstovai aiškiai pasisakytų prieš 
bet kokią prekybą — pasaulyje įtampą keliančia sovietų 
valdžia, tai tada Brežnevas gal ir įsakytų- nekolonizuoti 
Angolos. Kol kongresas kliudys tiktai prezidentui' For
dui, bet nesiims jokių žingsnių detentės politikai pristab
dytų tai sovietų ekspansija plis ne tik Afrikoje, bet Azijo
je ir Europoje. i ’< l i:- H ‘

Gaila, kad kongrese neatsirado nei vieno atstovo, ku
ris būtų supratęs Pietų Afrikos tautų laisvės troškimą, jų 
bejėgiškumą ir nenurodė tikrųjų iš kolonijų išsilaisvinan
čios Afrikos tautų nelaimės priežasčių. Sovietų valdžios 
agentai, įsibrovę į Portugalijos karių gretas^, buvo suda
rę pavojų visai Portugalijai ir paruošė dirvą laisvės sie
kiančioms, bet tos laisvės dar negavusioms Afrikos ko
lonijoms.

Afrikos tautos turi teisę į laisvę, kaip ir visos- kitos 
pasaulio tautos. Sovietų Sąjunga daugelį tautų- jau pa
vergė, ji bando kolonizuoti ir angoliečius. JAV’yra vie
nintelės, kurios gali pastati kelią naujai vergijai. JAV 
gali Maskvai pastoti kelią ne tik Afrikoje, bet ir Rytų 
Europoje. Reikia, kad kongreso atstovai suprastų dabar
tinę tarptautinę padėtį ir ryžtųsi pastoti kelią naujiems 
kolonizatoriams. —

PRAEITIES APYBRAIŽOS
Tarsi nuo lauke siaučiančios 

pūgos subėgę tautiečiai užpildė 
visą Toronto (Lietuvių Namų 
svetainę. Nors, apskritai, šven
čių metu kiek praretėję sekma
dienio popiečiai, dabar vėl su
traukia tiek daug lankytojų, kad 
besivėlinantiems, kartais tenka 
net paieškoti sau vietos.

Tokią šaltą ir sniegingą sek
madienio popietę į. svetainę įei
na Bronius Žolpys nešinas glė
beliu knygų. Jis pasikabina rū
binėje paltą, ir su knygom pasi
leidžia tarp pietaujančių tau
tiečių.

Knygnešys pasiūlo vieniems, 
parodo savo prekę kitiems. Vie
ni svečiai susidomi Jono Valai
čio parašyta knyga “Praeities 
Apybraižos, kiti ne. Pastarieji 
teisinasi- neturį penkinės ir aps
kritai nemėgsta skaityti. Bet 
Žolpys nepasiduoda. Jis pamažu 
iriasi tarp gausiai apsėstų stalų 
ir, jam dar nepasiekus salės ga
lo, jo atsineštas pundelis ištip- 
sta. Įy

Prie visai kampo buvusio sta
lo esąs pietautojas, pamatęs 
Žolpį parduodant paskutinę kny
gą apgailestauja, kad platintojas 
nebespėjęs ateiti iki jų.. Jis bū
tų paraginęs, savo; stalo kaimy
nus- įsigyti gražiai “Naujienų” 
išleistus Valaičio atsiminimus. . • - - . 1
Jis pats, kaip tik nesenai skai
tęs tą, užpernai išėjusį atsimi
nimų pluoštelį ir toj i knyga jam 
padariusi- neišpasakytai gerą/įs- 
pūdį.- Valaičio darbas įdomus 
tuo, kad talpniai parašytas ir la
bai kondensuotas. Autorius ten 
per 284 psll gan-išsamiai apra
šo visą pusšimtį metų nuo 1900 
iki 1950. '

• ' Pradėdamas1 nuo- savo gimti
nės Suvalkijoje, jis pamini te
nykščius varpininkus dr.’V. Ku
dirką, dh J. Kauką (jiedu-1889 
m. išleido “Varpą”), aprašo sa-

kitko, autorius pamini vieną jų 
rengtą vaidinimą, kuriam tin
kamą aktorę teko atgabenti net 
iš Marijampolės. Parengimas 
užbaigtas su Šokiais (kuriame 
buvo ir tautiniais drabužiais 
apsirengusių lietuvaičių), pra
ėjęs taip gerai, kad gautų paja
mų ne tik užteko visoms išlai
doms padengti, bet liko ir gra-’ 
žaus pelno.

Toliau nerimdamas jaunys
tės polėkiuose ir siekdamas 
aukštojo mokslo/ autorius atsi
duria net Petrapilyje. Kas įdo
miausia, kaip Valaitis aprašo, 
kad tuomet Petrapilyje gyveno 
25.000 lietuvių. Mūsų, tautiečius, 
viliojo ten esanti pramonė na ir 
įvairūs tarnaičių ir patarnautojų 
galimybės. Intelektualų, kurie 
sudarė draugi j ą, Pfetrapilyje bu- 
vo priskaičiuojama 150.

Aprašydamas nepriklausomy
bės laikotarpį, autorius daugiau 
paliečia Klaipėdos kraštą ii‘ pa
sitraukimą vokiečiams užimant 
Klaipėdą. Ir vieną iš nemalo
niausių' pergyvenimų paliekant 
tiktai pabaigtą statyti,, naujite
laitį' savo namą.

Vėliau, bolševikams artinan
tis vėl tenka- bėgti, šį kartą jau 
visai iš Lietuvos. Ypač sunku
sis atsisveikinimas su tėviške ir 
su artimaisiais;

Valaitis įdomiai aprašo ir pir
mąsias dienas Amerikoje su 
penkine kišenėje. Ypatingai tas, 
kad- už siūlomą darbą atlygini-

GARSINKI! ĖS NAUJIENOSE

vo mokslą Marijampolės gim
nazijoj ir spaudos atgavimą.

Autorius labai nustebęs, kai 
1904 m. gegužės 7 d. buvo at
gauta sava spauda, o jau. tų pat 
metų gruodžio 10 d.. išėjo inž. 
Petro Vileišio leidžiamas,, pir
mas Lietuvoje 'dienraštis: “Vil
niaus žinios”. O kai autorius tų 
pat1 metų gruodžio 22 d, parva
žiavo į kaimą Kalėdų šventėms, 
rado namiškius susėdusius prie 
stalo, ant kurio buvo paskleisti 
pirmieji “Vilniaus Žinių” nu
meriai.
; Toliau-Valaitis aprašo savo 
mokslą Varšuvoje ir tenykščių 
lietuvišką: veiklą. Kodėl jisVar- 
štivoje' studijavęs? Autorius 
ten. pat- ir paaiškina: ten moki
nosi- ir mūsų žymieji’ varpinin
kai — Kudirka- su- Kauku.

I Aprašydamas Varšuvoje gy
venusių lietuvių- veiklu; tarp

m ui duodama tik pastogė.
Perskaičius 50 motif laikotar-

pio apybraiža* tenk* sutikti, 
kad jos gerai-- pBtoSjitoą h* įdo
mios. Tuo labiau, kad* skaitant 
jaučiasi daug nuoširdumo ir tė
viškės bei artimųjų meilės. O 
autoriaus nuosekliame aiškini
me, stebintis jo gera atmintim, 
taip ir matosi aiškiai piešiamos 
gyvenimo išpiovos:

“Ponia mielai priėmė vyrui 
ir sau kvietimą į vakarą, nešyk- 
ščiai užmokėjo ir paprašė į val
gomąjį kambarį. Man žabalio- 
jant lenkiškai, ponia matė, kad 
mudviejų būtų patogiau susikal
bėti rusiškai, bet į rusų kalbą 
neperėjo, o tatai reiškė, kad ji 
rusų kalbos nemokanti, nors 
jos vyro pavardė ant durų buvo 
parašyta rusiškai”.

“Per jos veidus riedėjo aša
ros. Tatai buvo gimtosios kal
bos ir tėviškės pasiilgimo aša
ros”".

“Varšuvoj išlepėj tįsioms pa
naitėms reikėjo įsivilkti' į at
vežtus iš' Liėtuvos; šiurkščius 
kaimiškus sijonus”.

“Pagaliau išėjome iš- tėviš
kės pastogės, ir, važiuojant per 
čia pat prie namų buvusį Raus- 
vės tiltelį, augę Rausvės kranto 
gluosniai lingavo savo šakomis 
su mumis atsisveikindami”.

“Kai priėjęs prie mūs; laimin
gai atvežusios kumelės atsisveii- 
kinti; paglosčiau jos; galvą;, ta, 
atrodė, kad iš jos akių nuriedė
jo ašara”. ž ' •

& Pranckunas

Keliautojas. VLADAS- RASČJAUSKAS 
praeitą sekmadienį grįžo iš Antarktį- 
kos. Pailsėjęs'ir atsigavę, jis parašys 

kelis ĮspudSus iš įdomios keliones.

BEDARBIŲ UNIJA ....

WENATCHEE, Wash.
Charles Benegar,. 20,. ir jo- drau
gas Pete' Korab, 21 įlietų am
žiaus, suorganizavo Jungtinės

įmonė- paskelbia. laikiną darbo 
ir. darbininkų skaičiaus Suma
žinimą;' . • , . .; . .

WAsHfiWC^lMM 
lento Ekonominių patarėjų ta
rybos- pirmininko- Adau- Greens
pan nuomone, bedarbių ameri
kiečių skaičius per keiktą atei
nančių metų' turės' nffitlaidžiai 
mažėti ir prezidentas yra. įs& 
tikinęs, kad sumažės iki žemiau 
kaip 5 nuošimčių; •

Bedarbių Unijos. (United Unem
ployed Workers Union) lokala 
No. 1.

Unija kol kas turi apie tuziną 
narių, visi jauni ir kai kuriose 
Marbo srityse turį patyrimą, bet 
neturi reikalingo seniorite^o kai

JONAS AUGUSTAITIS

Dviejų pasaulėžiūrų varžybos
1926 — 1940 Metai

11
Atrodo, svarbiausia priežastis — spyrė pats reika

las, nes Statybos skyrius buvo be viršininko: skyriaus 
viršininkas, administracijos pulkininkas inž. Breime- 
ris, už nusikaltimus buvo areštuotas ir sėdėja kalėji
me — Kauno šeštame forte.

Buvo pavasaris, darbai sustoję, reikėjo tęsti pra
dėtus pagal pačių kariškių reikalavimus statyti naujus 
pastatus. Skyrius turėjo apie tris milijonus skolų — 
neapmokėtų sąskaitų, kurios susidarė už rangovams 
duotus Breimerio užsakymus pasibaigusių sutarčių są
lygomis ir neturint dar leisiu kreditų . pasitikint gavus 
jus atsilyginti.

Už tokiu būdu perviršytą kompetenciją ir sąmatą. 
Breimeris buvo areštuotas ir traukiamas atsakyti teis
me. Skyriaus viršininko padėjėją pulk. lt. inž. šimo- 
liūną viršininku neskyrė manydami, kad jis nesugebės 
įvesti tvarką, o taip pat kaip vėliau paaiškėjo, jo never
tino aviacijos karininkai, kur jis pirmiau buvo tarna
vęs.

Prisistačiau Voldemarui Krašto Apsaugos minis
terijoje jojo priėmimo metu.

— l ai dabar būsi mano žinioje. - jojo pirmas man 
sakinys.

— Manau, neturėsite bėdos, pone Ministeri pirmi
ninke. — atsakiau.

Jis man liepė išstudijuoti visą skyriaus padėtį — 
skolas, neatliktus bei numatytus darbus, kainas, ir 
kai būsiu su viskuo pagrindinai susipažinęs jam pra

nešti, tuomet susitiksime išsiaiškinti/ —pasakė Volde
maras.

Po savaitės intensyvaus darbo buvau jau susipa
žinęs su padėtim: skolų didesniems rangovams buvo' 
apie 3.000.000 litų (didesnes skolų pozicijas sudarė bene 
10 rangovų). Tai buvo broliai Ju del evičiai, Ilgovskiai, 
Kaplanai, Blumentalis, iš lietuvių — b-vė Venta, Polo- 
vinskis, Morkūnas ir kiti mažesni; Nors užsakymai 
jiems buvo duoti neteisėtai, bet darbai buvo atlikti, 
reikėjo atlyginti,, bet kokiomis kainomis. Kai kurių 
darbų kainos nedaug viršijo normalias, kitų — net ke
letą kartu aukštesnės. Reikėjo rasti kriterijų, maž
daug vienodai su visais atsiskaityti.

Vakare po 19 — 20 vai. darbo, Voldemaras pasky
rė man pasimatymą saNo Hute — Lietuvos banke, kur 
jis gyveno prabangiame bute, skirtame Lietuvos ban
ko valdytojui, — žvaigždžių salione, su įėjimu iš Duo
nelaičio g-vės. pasikeliant tik keltuvu į antrąjį aukštą, 
be laiptų.

Kalbėjomės apie tris valandas, išdiskutavome 
visą padėtį ir būdus kaip manau atsiskaityti ir kaip-to
liau vygdyti darbus; iš sudarytų kainų lentelių išvesta 
vidurkio kaina, po kiek mokėti, o ateities darbams bu
vo pasiūlyta nauja darbų tvarka. Voldemaro papra-' 
šiau tik 2.000.000 litų skoloms mokėti, vietoje 3.000.000 
litų esamų skolų. Voldemaras su viskuo sutiko, ant pa
siūlyto naujo būdo darbams vykdyti Užrašė — tvirtinu 
pasiūlytą būdą, prie kurio Valstybės Konfrolįerius Ma
tulaitis vėliau prirašė — sutinku. Atšiskyrėme, kaip 
geri, seni pažįstami... .

Tad jau turėjau pagrindus tvarkai atstatyti ir nau
jiems darbams vykdyti. Pradėjome dirbti. Personalui 
sustiprinti buvo paskirtas dipl. arch. Algirdas Šalkaus
kis — pulko vado teisėmis (perkeltas iš Susisiekimo mi-

nisterijos)'*. \
Didžiumą personalo sudarė karininkai — padėjė

jas pulk, lt inz. J. šimoliūnas, pulk, lt Vintartas, pulk, 
lt Slabšinskas; maj. Luihys, kapitonai Seniauskas, Ape- 
ravičrus, Balfrimas, a dm. kap. Kemeklis, Kisielius, ma
tininkas Babilius ir keletas kitų civilių tarnautojų, 
braižytojais, technikais. Pradėjome darbą noriai, su 
supratimu pareigi] ir pasįryžimu atstatyti skyriuje 
tvarką. ■

Prasidėję 1929 nr. gegužės mėn. darbai ėjo jau pil
nu tempu;, visose įgulose buvo vykdomi šustbję darbai: 
Kaune, Gusarų pulko kareivinių valgyklos statyba, me
dicinos klinika prie Vytauto prospekto; Panevėžyje — 
pradėtos statyti Pajuostės dvare pulko kareivinės; 
Alytuje — arklidės ir visur kitur — remonto darbai, 
šalia to ėjo dar Breimerio teismo proceso paruošimas.

Kariuomenės teismo prokuroras gen. Vymeris pra
šė užeiti į Prokuratūrą. Prokuroras prašė mano nuo
monės bei patarimų dėl kaltinamojo akto pulk. BreK 
menui Surašymo;- eventualiai dėl civilinio ieškinio dy
džio apskaičiavimo. Visą kaltinamojo akto- projektą 
skaitė pulk. It Matulevičius, mano senas pažįstomaa iš 
Voronežo, M. Yčo gimnazijos laikų,, už mane jaunes
nis bent pora klasių.

Kaltinimas buvo ilgas ir formaliai paremtas, rei
kalaujant 3.000.000 litų civilinio ieškinio, t y. visos tos 
sumos uą atliktus darbus, be formalių sutarčių, einatft 
tik Breimerio įsakymais. (Aiškumo dėlei: pav. Brei
meris duodavo įsakymą, kuriam nors dirbusiam rango
vui (pav^Kaplanui), atlikti papildomus darbus — (už5- 
dengti stogą, atremontuoti virtuvę), jau pasibaigusio
mis. nebegaliojančiomis sutartimis, ir tos nebegalio
ja nčios sutarties kainomis ir sąlygomis).

Pasiūliau prokurorui tos sumos nereikalauti, nes 
darbai buvo atlikti ir reikalingi, (jie buvo reikalauja4- 
mi atlikti dalių viršininkų) -ir neatrodo, kad teismas 
tokį ieškinį galėtų pripažinti. . Reikėtų nustatyti kiek 
pasikeitusiomis tplinkybėmis ir dirbant privilegijuos 
tomis sąlygomis, buvo permokėta ir tik tiek reikalauti 
Matulevičius kiek priešinosi, Vymeris sutiko.

Sutarėme:. Susisiekimo ministeris-paskirs (paskos 
lins) patyrusį statybos inžinierių, kuris kontakte stf 
Krašto Apsaugos ministerijos Statybos skyriumi apt 
skaičiuos realių permokėjimų dydį ir tik tokį civilinį 
ieškinį patieks teisme Breimeriui. Be to, patariau pro^ 
kurorui, nereikalauti didelės bausmės Breimeriui už 
valdžios (kompetencijos), perviršijimą,, nes- aukštieji 
karininkai reikalavo tų darbų, grasindami jam dabok
le. Kaip tuomet kariuomenėje kalbėdavo? 1926 m. XIT. 
17 d. perversmo gen. štabo majoras Povilas Plechavi
čius, pasiekęs generolb laipsnį, tapęs vyriausio štabo 
viršininku (kariuomonės variu): nr neužilgo generolą, 
reikalavo" dtarbų;. remontu., grasindamas Breimeritfi 
dabokle. Jis nepajėgė atsispirti ir neturėdamas skirftj 
pinigų davinėjo įsakymus rangovams dirbti negaliojai 
čfų sutarčių sąlygomis, J >

(Bus daugiau)
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TELEF. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS 
AK1V» AUKŲ, NUiLLb 

Ml GERKLĖS LIGOS 

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susi laimią.

PK. H b. UALUKAi 
AKUSEKmA IK MU i LtVUS 

GINEKOLOGINE CHiRURGiJA
* 6449 So. Pulaski Rd. (Crawrord 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Pnmia U&ULLliLS Pagal susitarimą^

Jei neauiuepia, sLaxubmii 3/e-eUi2

DK. C. K. BubcLlS 
INKSTŲ iR SLAPtmu IaKŲ 

CHIRURGIJA
1 Telef. 695-0533 z j 

Fox Valley Medical Center 
8b0 SUMMIT STREET 

,ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Moteris pakhiptli- UŽpUv^LS

Anita Jaffries 39 ų#etų am
žiaus, 5 pėdų ir 1 colio ūgio 
gyv. 929 East 46th St. dviejų 
vaikų motina, šeštadieniu va
kare grįžo į namus.

Koridoriuje, prieš jai žen
giantį savo butą, ją pasitiko la
bai nedraugiškai nusiteikęs 
užpuolikas. Jis įrėmė į jos vei
dą revolverį. Ji į tai atsakė 
dar nedraugiškiau. žaibo grei
čiu ji kirto kumščiu jam į vei
dą, o kita ranka griebė už re
volverio. šitokio sveikinimo

go ik puolė ant kelių. Ji pri
vertė užpuoliką kristi aut pil
vo. Tada atsisėdo jam ant nu
garos ir atimtu iš jo revolveriu 
vaišino jį smūgiais j galvą, šauk
dama policijos pagalbos. Pa
galiau atvykę ir policijos pa
reigūnas Milton Hill. Jis nuste 
bo pamatęs neįtikėtiną-vaizdą.

Ji paparašė policininką per
imti iš jos pareigas. Jis arešta
vo 25 metų amžiaus , 5 pėdų ir 
10 inčių ūgio Clyde Maxwell, 
gyv. 5952 So. Carpenter St Po-

CRADINSKAS
DiL FiiltK bKAZiS
Prt Y SIC i Aft AK D bUKVCVri 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5649 j 

Rexid,; 36S-ZZJ3
OFlbU V ALANDOS: ;

Pįrmadiemais ir ketvirud. 1—7 vaL. 
anUaU., pcAidtaaieių iiuu■-1*-—b. tree. 
\ , ir sęiiau.' ūkui susiūtos.

- DK Y. UAhūb
GYDY LuJa^-IR ČHiKvivvAd 

Westchesier Community klinikos 
Medicinos direktorius,

1938 S. Manheim Rd.* Wesrcnesier/ LIL 
VALANDOS: 3—9 aarbo męnemis ir4 

Kas antrą sesumcių b—3 vax 
TeL; 502-2/2/ aroa 562-2728

GARANTUOTI 
RADIJAI 

NUO $8.50
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Sekm. ir tree, uždaryta.

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio .valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

• ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
“ j 5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

KEZ.: GI 8-0873

DR. W. E1S1N- HSĮNAS 
akušsrua ik moterų LiGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJĄ
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 ! 

t. - k f
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti .Mi 3-0001.

PERKRAUSTYMA1TEC — BE 3-5893;

DR. A. B. GLEVECKAS | MOVI N G
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Leidimai — Pilna apdrauda
. ŽEMA KAINA

R. Š E R Ė N A S
Tel. WA 5-8063

,DR. K. A. V. JUČAS..
Tel.: 56T-4605 ir 489-4441

OFISAI: . 4^
. 1002 N.JNEŠIEf^

5214 N. WESTERN AVĖ. ‘ ‘
Valandos pagal susitarimą.' y->:

Ofiso teL: HE 4-1818 \ v -j
Rezidencijos: PR 6-9801

. DR. 1. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS 4R CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS
. 2454 WEST 71 st STREET
VALANDOS: Pirmadieniais, antradie

niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet 
Tik susitarus. <, ../ '

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

, '• KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — TeL 7J7-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir:: 

"contactlenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIEUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR ’ 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: aitead. -nuo 1—^4- po pietų. 
ketvirtaA-.nuo vaL vak.

Ofiso .felef.: 776-2880 , ' 
Naujas rež. .telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

Bendra praktika, spec.-MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8-1223 V.
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais'2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

i

V. Tumasonis, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 

Rezid, telef.: Glbson 8-6195 
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsfliepia^ftai ięlef. GI. 8-6196.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba koioms 
(Arch Supports) ir t t

2850 West 63rd St., Chicago 111. 60629 
T.lafB PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PAR/GINK

KITUS SKAITYTI

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstūmę. '

ANTANAS" VILIMAS^4:
823 West 34 Place

TeL: F Rentier 6-1882 '

*

SOPHIE BARČUS
: RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA,
1490 kiL A. M.z

‘ J f į t,
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma- 
<- dienio iki penktadienio 12:30— 

1:00 popiet. — šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto. ,
Telef.: HEmlock 4-2413

■ v . - 4
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

1 Z ; ' - • - "'J
I - ' .. CHICAGO, ILL. 60629 
t ' — - *-—- =

mas tu tokia mažutė, iŠ kur 
gavai tiek daug jėgų ir drųsos 
sudoroti tokių pabaisų* As pa
jutau įgimtų motinos jaareigų 
apginti savo vaikus,

Stasys Patlaba

Trudeau lankosi 
-Pietų Amerikoje

Kanados ministeris pirminiu 
kas Pierre Elliot Trudeau, žmo
nos Margaretbs ir 20-ties kitų 
asmenų lydimas, lankosi Pie
tų Amerikoje. Meksikoje jį 
priėmė prezidentas Luis Eche
verria. Jie tarėsi kultūriniais 
ir ekonominiais reikalais. Nu
tarė galimai plačiau ir tvirčiau 
plėsti tiesioginę prekybą.

Be to, ' Kanada, 'pasižadėjo 
padėti Meksikai finansiškai ir 
techniškai! Taipgi sutiko įsi
leisti į Kanadą žemės ūkio dar
bininkus meksikiečius.

Trudeau aplankė dar Can- 
cun ir Chiapas vietoves, kur 
susipažino su archeologinėmis 
bei kultūrinėmis pirmųjų gy
ventojų liekanomis, gyven
tojų gyvenusių prieš atsikraus- 
tant ispanams. .

Sausio 26 Trudeau ir visa jo 
svita, nusileido Kuboje, Tcur 
juos sutiko karališkomis iškil
mėmis, kanuolėins šaudant, 
-raketoms sprogstant, pats'Ku 
■bos diktatorius Uas-tro ir jo visi 
ministerial. 1

i- •

niejajuri^.

Kas antri intradienj Sophia Barčus radijas skalbia žvanto Rasto tyrino- 
tojy Julkinimui.

Visi žino, kad mirtis yra iiaurf lr paliečia kiekviena, B<t kur yra ml 
rvsleji? | t< klausimą atsako knygutė J*ViltH po mirties*/ kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ŽAVI ST, 3715 WEST 66th STREET/ 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

IV. RAITO TYRINĖTOJAI

EUDEIKI;

j ančiai komisijai, kad tik lais
vas apRudiis tmė^nas prie val
džias paslapčių — vienintelis

kaip-ir kokiesas reikalams mo
kesčiais iš piliečiu surinkti bi
lijone dolerių yra išleidžiami.

Teramo provinci- 
yMnkeje, nežino

mas asmuo pranešė policijai, 
kad ūkininkas. ' Farreti laiko 
nelaisvėje savo sūnų Carmine 
po tvartais iškastoje duobėje. 
Policija, /gavusi tokias žinias, 
patikrino ir rado 2x2 metrų dy
džio duobėje ^udurais prisi
dengusį gulintį seni, kuris ne
galėjo kalbėti ir beveik judėti. 

Pasriodo, kad ūkininko Fer- 
reti sūnus Carmine, prieš 60 
metų, turėdamas 9 metus, su
sirgo meningitis i liga. Vietoj 
gydyti jį medicinos priemonė
mis, tėvai jį patalpino į po gur 
bu iškastą duobę, kur jis išgyve
no ištisus 60 metų.

Dabar Carmene policijos pa
guldytas ligoninėje, bet jis yra 
silpnos sveikatas ii- jo gyvybė 
pavojuje. -

Pasak policijos, apylinkės 
gyventojai žinojo ūkininko 
Ferreti sūnaus istoriją, beį 
kažkodėl niekas jki šiol nepra
nešė. . .

i: -
BANKROTŲ DAUGIAU 25%

Federal..distriktb teismas Chi
cago je pernai turėjo bailkrota- 
vimo bylų 25% daugiau kaip 
1974-metais ir 43 % daugiau kaip 
197.0 metais. Teismo klerkas

Naujai paskelbtos- federali
nės valdžios taisyklės, aiški
nančios paslapčių įstatymą, ku
ris įsigaliojo pereitų -metų rug
sėjo mėnesyje,, sukėlė kivirčus 
tarp valdžios įstaigų ir spaudos 
bei žinių agentūrų. Kaip žinia, 
Amerikos spauda ir visos žinių 
agentūros, reikalauja"sau to
kių, teisių, kad joms būtų pri- 
ęįnami -visi- valdžios archyvai, 
visos pasiaptV’s, kurias jos tu
rinčios teisę .-■viešgi skelbti re
miantis konstitucijos pirmuo
ju priedu. ' ■

.Dabar esą. naujai jpaskęlbtos 
taisyklės, aiškinančios paslap
čių įstatymą, tikslu apsaugoti

tų ^padaugėjimo kaltina ekono
mines sąlygas.

■
NUSIBODO GYVENTI 

. ROJUJE
MASKVA.' — Buvusi Ispani

jos komunistų partijos vadovei 
Dolores lbarruri, ;vadinamai dar 
kitaip “La Pasionaria”, nusibodo 
gyventi, komunistiniame rojuje 
ir Azm.’ sausio-22 d.-oficialiai pa
prašė "Maskvoje veikiančios is
panų prekybinės misijos grąžin
ti jai Ispanijos pilietybę ir išra-

b

0 t

syti ispanišką pasą. “La Pasio- 
naria” Maskvoje gyvena nuo 
1939 m.

— ATLANTIC CITY, N. J. — 
Miss America rinkimu procedū- ■ 
ra netikėtai susilaukė apsunki
nimo: Albert A. Marks, rinkimu 
iškilmių vyr. vadas paskelbė, kad 
kontestantėms j Miss America 
įvesta privaloma sąlygą, kad ne
buvo ištekėjusi ir nebuvo nėščia. 
Iki šiol , per 56 metus ta sąlyga 
buvb išreiškiama vienu žodžiu, 
kad kontestantė turi ' būti 
“miss

Savo naminę vaistų spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už-j 
laikyti,-kaip šiame vaizdelyje parody-' 
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti! 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktu klaidy, nes vaistu su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiu vaisiu trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum b^t kokiam neti
kėtumu: pasiruošęs. ; t

nWMAAMWVWVVWyVVVVVWWAAAA/WWVVVVWMWWWVVM

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
* Neap leiskite saw susi rinkim^. — Ebr«

Kaip Dovydas norėjo būti vis arčiau prie padangtės (senobinės mal
dyklos) ir arti prie tikrojo ir gyvojo Dievo, taip ir mes, Dievo mylimojo 
Sūnaus pasekėjai, turime laikytis kuo arčiausiai prie mūsų dangiškojo Tėvo 
jr mjįsų Viešpaties Jėzaus Knstaus. O tai darydami mes norėjime būti arti 
prie ir draugauti su broliais ir seserimis, ir kuo dažniau dalyvauti šventųjų 
draugystėje. Kurie stengiasi būti arti prie Viešpaties ir draugauja su jo 
išrinktaisiais ir mylimais, tie taip pat norės skelbti ir kuo plačiausiai ga- 
sinti gerąsias Dievo karalystės žinias. O taip pat darydami jie parodys bro
liams savo gyvą tikėjimą, meilę ir paklusnumą ir bus gerais pavyzdžiais 
ir kitų padrąsintoj ais.

IEVAS IR SONUS

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOJIOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

jjh-cqndthonei) koplyčios

KEpobUe 7-8606 BEpnbEe 7-8G01

GAIDAS - DAIMIE
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 -1742 " “

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur -yra kilęs Lietuvos vardas, Bt. 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ’ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas. ; . .

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti yiršeEai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu: - ,

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, I1L 60608. ,

umentų. Savo studijoje jis nurodė

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

"..v- - .v

N A RI A I:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių

7 s

’Direktorių
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

DĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
' YkA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - I>e<tę ‘Šerną .as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir Mtaiinasi jo paskaito 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės £emo gyvenimą 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų 
Naujai atvykęs lietuvis galėtu žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS Gx vAMMA — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiakvieną. kas Ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti m mūsų pirmųjų fieivių itdesualiu gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.k

Antanas R0kaa, VtENliO ŽMOGAUS «YVSN«MAS, Juoao Ado
maičio • šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuviu Ištari 
jos Draugija, Chittgo; 1962 m. 206 paU kaina R dot i
, GAUNAMA “NAUJIENŲ’’ ADMLNISTRACUtUE

—

Happy Hour Mushrooms, a prize-winning recipe at the State 
Fair of Texas, will star at any party. Crushed Fritos brand corn 
chips, wine and other tasty ingredients combine in a stuffing 
for fresh mushroom caps to make a unique hot hors d’oeuvre.

Happy Hour Mushrooms marched away with the '‘Best of 
Show“ award at the State Fair of Texas, and they are sure to 
.get equal billing at your party table!

This prize-winning recipe combines Fritos brand com chips 
and Frito-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and just the 
right amount of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
caps. Flashed under the broiler until brown and served bubbly 
hot. these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
festive occasion.

Happy Hour Mushrooms may be made in advance and refrig
erated untfl party time. Brush the mushroom caps with lemon 
juice or white wine before stuffing and they will retain their 
light color during cooking.

4s./ HAPPY HOUR MUSHROOMS

Melted butter
Butter, softened
Garlic, minced or mashed
Grated Monterey Jack cheese 
Red wine

. Soy sauce
Frito^Lay brand toasted onion dip mix 
Finely crushed Fritos brand corn chips

Itabkspoem
Ištiek
1 clove

K cup
X UbtespoflM
ŽUbk^poeos
JL packxze ’

MtECTTONSi
Remove fliTru from mushrooms. Wash caps and brush with 

nelted buM
Combine softened butter, garlic, and grated cheese; mix well. 

Add wine, aoy oouoe, dtp mix and crashed corn ehlpe to make 
a paste.

- mushroom caps with mixture. Place on biking sheet 
>roil for 3 mlautos, or until bubbly and lightly browned.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ -Cicero, UL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayėtte 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS ’
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) ; x

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, BL 974-4410

3354 JSo. HALSTED STREET Phone: Y Arda 7-1911
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Anip vilaminiK •yn’ vi':irtihl:LS iM:xipiv I ILuiliHlUo ,yra vitaminas B-2; niacinas yra
Naudingi ir reikalingi visiems 'itaminas B-3; pyrodixine vi- 

Itaminas B-6. cyanocobalamin — 
Dr. .Jean Mayer straipsnyje g.22; pantotenine (Pantothe- 

Ar pažįstate vitaminus B ir nic) rūgštis, biotfn ir folacin taip 
- pateikia eilę atsakymų yra vitaminai B, tik nenu-

klausimus apie vitaminus.
1. Vitaminai C ir B. tirpsta 

vandenyje.
2. Vitaminai A. I). E ir K iš

tirpinami riebaluose ir randami 
susikaupę kūno riebiuose orga
nizmo audiniuose. Vitaminai C 
ir B. yra organizmo (kūno) greit 
sunaudojami arba pašalinami 
daugiausiai per šlapumą.

3. Kai kurių vitaminų pava
dinimai askorbinė rūgštis yra vi
taminas C; tiaminas (thiamine)

meruoti.
Niacinas randasi kviečių grū

duose, ryžiuose, mielėse, vaisiuo
se ir daržovėse, taip pat piene 
ir gyvuliniuose produktuose (mė
soje). Niacino (B-3) stoka iš
šaukia pelagrą.

Tiaminas (Thiamine arba B-l) 
randasi grūduose, mėsoje, džio
vintose pupose, žirniuose ir dar
žovėse. Beriberi liga pasireiš
kia, kai kūnui trūksta tiaminų;

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams!7722 George St.

La Salle, PQ., Montreal 690, 
Canada (Reguliari prenumerata — $10.00)

Prašome išKirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

(Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

NUOLAIDOMIS:

priežiūra, sveikata ir grožis. 
$4.00 dabar tik —........... ....$3.00

$2.00

SU DIDELĖMIS 
t

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų
Kietais viršeliais, vietoje
Minkštais viršeliais tik

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS,
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik _________

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arbi
money orderį.

$2.00

V J. xu 11 w

4739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

beriberi | asjreiškia kur žmonės, 
, didžiąja dalimi minta "polišuo-Į 
tais” ir nepapildytais (unenri- 
ched) ryžiais.

Folacin randamas daugelyje 
maisto produktų, ypač žaliala- 
piose daržovėse. Folacino trūku
mas pasireiškia raudonųjų krau
jo celių sumažėjimu.

Vitaminas C apsčiai gaunamas 
valgant citrinius vaisius. Vita
mino C stoka iššaukia skorbutą.

B-12 gaunamas tik gyvuliniuo
se maisto produktuose. Kepenos- 
yra gera vitamino B-12 versmė, 
šio vitamino stoka sukelia žalin
gą anemiją, kuri kenkia nervų 
sistemai ir raudonosioms kraujo 
celėms. \

Vidutiniškai 75 nuošimčiai vi- 
sų vitaminų B dingsta miltuose. 
Tik pridėjus thiamino, niacino 
ir riboflavino (baltus miltus 
“praturtinus”) miltai atgauna 
reikalingą vitaminų, kiekį. Visa 
eilė maisto produktų — išski
riant kiaušinius, turi vitaminų- 
C; nedidelė bulvė jų turi 20 mi
ligramų; pusketvirtos uncijos ke- 
penose yra 35 miligramai, dide
liame bracoli lape — 90 mg.; 
puodelyje coleslav (žalių kopūs
tų, morkų mišinyje) apie 30 mg;, 
braškių uogose — pusėje puo
duko 44 mg.; didelio žaliojo pi
piro pusėje apie 30 mg.

Dr. .Mayer yra mitybos pro
fesorius Harvardo universitete. 
Norint gauti pilnas informaci
jas- apie vitaminus, rašyti ad
resu : Dr. Jean Mayer % Chicago 
Tribune, P. O. Box 3585, New 
York, N. Y. 10017 pridedant 50 
c. ir sau adresuotą ilgą voką, či- 
kagiškiai gali knygutę gauti as
meniškai nuvykę į Chicago Tri
bune.

Teisėjas paskyrė Sarai. Jane Moore 
kalėti iki gyvos galvos už bandymą 
nužudyti prezidentą Gera Idą Fordą. 
Didelę bausmę jai paskyrė už.'įsitiki
nimą, kad prėzidento nidudymas yra 

"veiksmingas' politinis darbas".

*

Heikki Darbininky ir Dirbininkiy

KELIONIŲ ATSTOVAI
Bostono kelionių agentūra ieško lie
tuviškai kalbančiu moterų ir vyrų pa
dėti organizuoti Cbicagos apylinkėje 
keleivius mūsų numatytoms ekskur
sijoms i Lietuvą; Dirbti pilną arba 
dali laiko. Sėkmingi kandidatai gaus 
atlyginimą sulig, atliktu darbu (com
mission). apmokymą ir kelionių pri
vilegijas. Informacijoms rašyti:

ALGIS MITKUS
8 WHITE OAK RD. 

NEWTON, MASS. 02168.
Skambinti collect. Tel 617 - 237-5502. 
Po 6 val. vak. tel.. 617 — 969-1190. .

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs. Pardavimai

PARDUODAMA
SOFA IR KOCKTEILIO STALELIS 

. Teirautis tel. 476-6640.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkię reikia

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, DI. 60629 • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies ivairiy prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas , per kraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

SIUNTINIAI Į LIETUVA ?
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th Sf., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANT I NAS

.JUBILIEJINIĮJ METU
, NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėio 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę 
neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.✓

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto 
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybe ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalu renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metu — $16.00 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metę — SI4.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo 
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančia atkarpą.

Lietuviškas pamarys
Pasirodė nauja, ką tik išleista 

knyga — Lietuviškas Pamarys 
(Pakalnės ir Labguvos sritys). 
Knyga parašė Henrikas Tomas- 
Tamašauskas. Techniškas re
daktorius Vincas žemaitis. Da
lis knygos buvo spausdinta Nau
jienų. dienraščio atkarpose.

Knygos vertė didelė, nes pats 
autorius yra gerai susipažinęs-su 
tuo, labai lietuvišku, Mažosios 
Lietuvos kampu ir, be to, jis re
miasi vietinių gyventojų išsa
miais parodymais. Dokumentais. 
įrodoma; kad tas pelkėtas pa
marys nuo senų senovės buvo 
lietuvių apgyventas ir to krašto, 
gyventojai ibuvo grynai lietu
viai ir lietuviškai .namie tekalbė
jo iki antrojo pasaulinio karo pa
baigos, kol sovietai visą kraštą, 
pavertė Kaliningradskaja Ob-: 
last’imi ir kolonizavo rusais.

336 psl. knygoje smulkiai ap
rašomi miesteliai, kaimai,-įvai
rios vietovės, gyventojų papro
čiai. jų gyvenimo būdas, aug
menija, “paukščių, briedžių bei 
stirnų karalija”. Paveiksluota 
nuotraukomis, pridėtas smulkus 
žemėlanis, apgyventųjų vieto
vardžių vardynas ir kt. Knygą 
išleido Čikagos Lietuvių Lite
ratūros Draugija. Spausta Nau
jienų spaustuvėje. Kaina nenu
rodyta. Knvffos mecenatas — Jo
nas Krikščiūnas. (E)

NAUJIENOS, '
1739 So. Halsted St, 
Chicago. Ill. 60608

] Siunčiu -------------  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PABRANGO KAVA
Kavos pabrangimo priežas

tys įžiūrimos Angoloje. Esą, 
nortugalų buvusioje kolonijoje 
yra nemaži plotai kavos planta
cijų, kurios taikos -metu priau
gindavo gerokų kiekj kavos pa
saulio rinkai; dabargi, vykstant 
kolonijoje karui, tas “portuga
liškos” kavos išvežimas yra nu
trūkęs, kas ir prisidėjo prie ka
vos pabrangimo. Be to, reikia 
turėti omenyje, kad Brazilijoje, 
dėl buvusių šalčių, kavos derlius, 
palyginti, yra menkas.

Taipgi vario pramonė bei va
rio kasyklos, dėl vykstančio An
golos karo ir kitų neramumų Af
rikoje, taipgi nukenčia kaimy
ninėje Zaire valstybėje.

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS ALLSTATE BĖDOJE
Allstate auto nelaimių drau

dimo bendrovė atsidūrė bėdoje, 
kai apylinkės teisėjas D. J.
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REAL ESTATE coa SALE 
Namai, Žemė — PardevirmH

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DARQMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMĄIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS f

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Roa<L Chicago, Ill. Virginia T-H1M

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

O’Brien nusprendė, kad kliūčių 
neturįs drąudimaš (no-fault) 
prieštarauja-, . konstitucijai ' ir 
kad tup pačiu Allstate bendro
vės paskelbtas auto-^drapdimo 
priedas “Basic PIP”- yra apgau
linga. ■ - ■ ;

* * Z***' % •

Tuo teisėjo sprendimu palies
ta 600,000 ^Allstate bendrovėje 
draudimus- turinčių aūtombbili's- 
tų, bendroje:feumoje apie 40Tnil. 
dol. ’ ■' :

Visi, automobilistai ir draudi
mo bendrovės, nekantriai, laukia 
apeliacinio teismo tuo klausimu 
pasisakymo?*? - ' . ("

LENKAI- NORI KVOTOS

CHICAGO..— Amerikos' Len
kų Kongresas Illinoj u j kaltina, 
kad. daroma, diskriminacija' len
kų kilmės amerikiečiams ir-rei
kalauja kvotos, samdant' polici
ninkus ir gaisrininkus. Minėtos- 
lenkų . organizacijos studija ro
do, kad Chicago j elenkų.kilm ės 
amerikiečiai sudaro 18 nuošim
čių gyventojų; bet poiįeijpje len
kų tėra 12.7?ir ugniagesių tarny
boje tik S.3 nuošimčių. Lenkai 
prašo, kad .į kvotų sistemą-būtų 
įtrauktos ir ’ kitosetninėą ma
žumos, o.nė vien.-ilk.juodžiai Ir, 
lotynai.? • • • 'L(/?■(<?(????(.L a!1 • '

Doneiai^;-^<^Įd^- ;
', '. ... .. r. . į- -L ? \ ■■

•' Tėvų dienaį’ąbi^josė: rnokji^ 
lose. - - Sausio .317d? /■'šąuk$rm& 
nepaprastas tėyųJsųsiTiiikfraas? 
Tos dienos 1-5(10 -vhį^įb^ 
.padaryti svaį&ūs pranešiųiaj 
ifiokĄ-klbs aūiiildnjbjiąTojuos 
padarv mokvklu'direktorius-ir 
Tėvų komitetaS.-Y? >' ( ife’-

Po pranešišių- tėvai galės 
lankytis savo vaikų 4klasėse ir 
skyriuose, ' pasikalbėti su mo
kytojais. Raginame visus tė
vus sausio 31 d. atvykti į. mo
kyklą. Tai vrą labai svarbu, r *'•37-
tiesiog gyvybinės reikšmės, 
Turime pasiekti didesnio ben- 
dradarbiavimo,1 tarp mokinių 
tėvų ir mokytojų, kad darbas 
mokyklose bdtų-.sėkmingesnis 
ir našesnis. Prithename, kad 
ankstyvesniais metais mokyk
lose buvo praktikuojamos tė 
vų dienos. Norime atnaujinti 
šį naudingą paptotį ir prašome 
Jūsų kooperacijos.

Mokyklos Vadovybė

REIKALINGA ' MOTERIS prižiūrėti 
ligotą moten prie Lemaite. Skam
binti po 8 valandos vakaro iki vidur

nakčio. -Tel.: 257-2044.

— Albinas Kamius, St. Pe-( 
tersburg, Fla?, -perrinktas Lietu
vių1' klul?o pirrrpninku, Aleksas 
Urbonas .-^((šekr.,? Emilija Ma- 
žū61ięnė.-4-r fTn.-:šękr.z, Bronius 
Skorupskas t- iž<L, Klemas Jur- 
gėla išrinktas (? vicepirmininku. 
Klube U; vyksta visuomeninis, 
politinis, kultūrinis ir socialinis 
lietuvių . gyvenimas. bei veikla. 
Yra knygynais,..kuriam vadovau
ja Antanas Ragelis ir skolina 
nariams knygas. / Klubo direk- 

. toriais yrą Veroniką Jomantie
nė,(Domicėlė Štaupienė, Stasys 
Bakutis, Vilius Jąkųšoyas, Ka
zys Kleiva, Vytautas Ųgėnas ir 
.Pranas Zelba. Kontrolės komi-: 
sijon išrinkti; Laima Jakušo- 
vienė,tKazys ■ Palčiauskas ir Al
fonsas Plepys. ’

. — Amerikos' pilietybės neturį 
asmens' tiiri: -užšir^istruoti iki 
sausio 31. cL, užpildant specialią 
blanką ir ją; pastų"f išsiunčiant. 
Kortelės arba blankai galinami 
pą«o. irJUĮigracjjos bei nątnra-i 
Ijząėijos' jstaigpse.; '. „ ? ;. j

• Inž^ Mykolas Krivinskaš. iš i
■Akrop( ; lai^iiį1
.^Įižp^a^ inistjąčįjps: nitre's- i 
lūs 'Stątfe uniVersiteie. Che- 
jriijos dnžm^iauš?yų^šiiiš-ijis

Ąi Ayi^įenius^ (D.^Bimskyr

irprenii- 
jas 'is'r JJauįjįvąrdžip.,(fondo ūž 
straipsnius 11 etų visko i e - span (Jo
je. -D. Blauzdžiūnaitė, E. Butė
nas-ir J. Kuprius- gavo tokias 
nat ..premijas už nuotraukas. 
Premiias įteikė Lietuvos gen. 
konsule J; Daužvardienė laike 
Lietuviu Žurnalistu S-gos su
ruošto Spaudos baliaus praeitą 
šeštadienį Martiniaue restorane. 
Premiiu skvrimo komisijoj bu
vo' E.' Pakštaitė, A? Zailskaitė ir 
A.-Baronas. -T

— Vincas Viskanta susirgo, 
teko eiti į ligoninę ir operuoti. 
Operacija, rodos, nebuvo sudė
tinga, bet ligoni teko paguldyti į 
atskira kambarį ir duoti kraujo 
tranfuzijas.

J.1BACEVICTUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — ' 778-225
3 BUTŲ PO 4 KAMBARIUS mū

rinis. 2 auto garažas.. Gazo pečiais 
šildymas. Brighton Parke.

3 BUTAI IR KRAUTUVEI PA
TALPA. Medinis, gerai apžiūrėtas 
pamas Brighton Parko centre.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436^7878

— Roma Mastiehė, Chicagos 
Lietuvių Operos solistė, pakvie
sta koncertams Pietų Ameriko- 
je. Pirmasis koncertas bus Ve- 
necuelos sostinėje Caracas Va- 
sario 16 šventės proga. Vasario 
23 ir 24 d. ji dainuos Kolumbi
joj, Medelino mieste.

— Naujienas galima užsisa- 
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vaiaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytoju 
adresus,

’ (PrY.

JŪSŲ LAIMEI
LIUKSUS. NAUJA REZIDENCIJA, 

8 kambariai tinka ir pajamoms, arti 
Talman banko, ekstra platus, lotas, 
2 auto garažas. —■ §38.000.

DIDELIS -MŪRO ^NAMAS. 6 kam
bariai, puiki vieta Marquette Parke, 
eraži vonia, naujas gazo šildymas. 
$21.000.

MODERNUS .2 aukštu namas ir 2 
auto muro garažas. Radiant šildvmas. 
■Puikioj apvlinkęj Marquette Parke. 
Vertas daugiau, gavome už $38,800.

2 BUTU .modernus mūro namas su 
garažu. Atskiri šildvmai. Rami, graži 
gatvė Marquete Parke. $36,600.

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
^uto mūro garažas. Atskiri šildvmai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
5545,500. a

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauia elektra, alumin. langai. 
^15.000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
m.700. _

VALDIS REAL ESTATE
2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

1'

-< The,Lithuanian American 'b 
COihmnnitv of the United

•_ ■■ 3Ętates-, Incorporated Y :

OSffiKO' I
Atidąra nuo 7:00 iki 9:00 vai. vak. 
kasdien*-(nuo pirmadienio iki penk- 
( -:?.7 (: < ♦•dienioj.; . -Y:;?;

2951-W?63rd ST., CHICAGO, 
ILL. 60629. Tel. 436-787S

8nng«nyb<$, Laikrodžiai, Dovano- 
' ■'•<< vltoms1 progom*.

3237 WEST «rd ST., CHICAGO
' Telef. 434-4660

Siuntiniai į Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch«r Av»
Chicago, 111. 60632. Ttl. YA 7-5980

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

P8-* vlenlnteljpas vieninteli
lietuvį kailininką

(ThlrftcrnlA ■ uhiiiirfChicago je _NORMANĄ
263-5826 

(įatugoa) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wabash Arenue 
2nd Floor Chicągo, UI. 60601

Uelp Keep 
Our Economy 

Strong

BUY-U. S. SAVINGS BONDS

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSTT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 

TeL 254-5551 - -
LEMONTO APYLINKĖJE ■ ,

135-TA IR ARCHER AVĖ.
TeL 257-5861

Real Estate. .Notary Public.
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų. Statyba Ir Remontą j

(' HEATING CONTRACTOR' 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus Ir 
perstatau menus visu rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

/ DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 Se. WESTERN AVE. •

Chicago. HL 60609. TeL VI 7-3447

HOME INSURASvt
Call Frank Zapolis 
3208'/2 W. 95th'St?

GA 44654

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
> A. L A U R A I T f S 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tekti REpuhllc 7-1941

give

HEART
FUND




